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 . رداکد مکح رادمیخاقاع ندنرلکدع | دع نداضف طلا رش

 هدههقف تا ربتحم یک نیل وسهفلا ع مماح هلم مک هتن

 . هدامجا دوح و كلاد ىلع 2 . |۱ | .ردر وطسمهاسهنعنع

 ۳ ۰۰ رداصم لالدتسا هلسلوا ہک رادم كنيضاق ع
 . ردلکد

 ر

 نامزالتم ثدا وح عوس و ددح هان نامر لدم «

 a ردراو

 اعدم تادا ناساو د رس یهر و ام هم زالام هراتید

 یوق موزا هداهچا نوکوب ندنراقدلوا

 بتک ندنشیدمهلوا نادح و ست توافق هدنص وصح

 هنداح رب نالوا نکم لج ار هب ههقق هد وح وم

 ۰ زرهدیا ١ | هلا فلک یرلعا ارا

 ماظء یاهقف هغربوط یرابش هدنشون ناسنا

 یاغرا «هنازام كملبالج همعا یانعم یملع یهدارو 1)1
 هلهحو ییدلدا ناب هدهیهتق تک گفت . ردنم هنانع
 یانعم هف لمعتسم هلع EAE ۰ ردیسح و هاملع ٹک اح

 هب هروک ذم ةضراعم هلقمالوا مات
 فذق الجر یضاقلا ىر : لک الا ةنازخیف . ردقو جایتحا
 وا قتعیوا قلطب وا هح رج وا الجر لتق وا بصغپ وا هنصح

 وهو سالا قوقح ىف كلذكو هملعب هیف یضقب هناف هيلا عفر مث
 فالح ةنلا هلع تماق ناو هدنع رقاوا هار هنا معز امف قدصم
 لع رو 5 نیل وصفلا عماج فو جا ةنيىلاي الا لسیال هناف دودحلا

oهدي ق د را  

 3 تیرق ندنفبدلوا صخا

 نا 3 دز نم هبصغال نالف عادا ےل اعولام فالح دیز ىلا هعفدو

 یخاقلالع و و : لاق یح انه یضاقا لع ربتعا یلاعت هللایضر ادم

 ی .لوصالاهباور اذهو دیز ىلا هعفدیو نت دب زنم هبصغ اب الفنا
 یغشنآینشو :لاق هملعب یخش ال هنع هعاس نبا یورو

 ی : اناا ةانضق. رک !یف سهاظ اقلا باتک رمغیف هب

 ماشو یاش یلاعت



 ةف — ٩۲۳ یا نايب

 . کد کک یمال را نارح هنراتنا تفد تک

 ین ضرب یداع یک یحاص ( راما ) ۱۱ رک ہوا

 ندفاغوو هدرلا وتف هیانحام ءم ییدرو . روقح

 ندنبوج و كنهدحس هعماس نا عاما یلەدحس 1

 : کرویمایب ۰ روییدیا تم
 باجحا یهرهاصم تمرح ءرظن هنحرف كنبداق قرةلوا

 نا باعا رظن هام لات ینا ا

 نراقە هە هب ومش و راششا

 یهدحس تا E رک 6 رو وا بچاو هدح.س

 ۳ سا تار ه دحس بوح و 1 مایا هکملیا ظطعا

 یئآدص a ت وص هدلاح یدسا باح ا ن

 هلاثم هعرش ماکحا نوت : کنوج

 : کنوح
 . زالوا ذفا قرص را

 9 ويا باج ا

 روحح ىیدسقم ء ردنا ب ر هع لکد

 E . توص نایدشیا ندفا عوف ! اي
 كەر ا هلىقيبضت تاح وع نالوا یر

 ندقضمیاوه ندا ج ورخ ندناریفح ییدشا طط

 هدر وديا باحما ئر وک ذم بوج و هدلاح ی دابا ت اشن

 !!؟ روا تاجا ندو اک

 (تصو طع دیار ید شفا دهن لا

 7 ندنعندلوا a شه كلوا ءزح كنسەىضق

 SNE ا یدصت هلوقعم باوچ

 ییدتا بسر ندةیدلوا عاشر « یجهب نعرب ددج

 ا ا لا ندەلاخ تامدقم كنەقأ

 د_هنحخ

 ؛هیذک ارمشلا نتحا : کن وح .رابا راع

 . ریال هلا یزوس اش هههعانلا هد

 رصعوب هکاتقو طقف ۱ ناه هسلاق هلردقو شيا

 هرابغاو رای ر هاو لا یر هو
 لاصنا هامکن ةخردر تا یناهستساو تر

 عرفرب ههب روا قرهاحا رغحرب ( !) هداهجا نوا

 هتقفوم ٌهراد میسوت « هتلضفو رادقا بابرا .یدنوق
 لصا ندنفج هوا ته همتحتم هفطورب تربغ ویس زارا

 هوالعاهد عرف رب هدوهعم عرف نالوا طابنتسا ندمودعم
 نداشت تفارع وقف - هاءاشنآ اهل لای لو ا ا

 یسهلئسم (!) یفیدلوا لوق ناياش رونالاع رشاادنع
 IE یدنلوا حیرغ

 رد هه یحعدا هدافا نط كطابتسا "هلدا

 كت ونظم یانیم هدهسا رومشهو فورعم ءاماعلانیب

 ندنفیدل وای وهكمدع «ییبدلوا ین هد وج وم لصارب

 هیهلدا بیر نوچا عرف لاصحتسا ندمودعم لصا

 كنهروک ذم تداهش قرهنل | هتفدرلغن ینیدعلوب جابتحا

 نا او هصوت هدینح هال و | ا ددر الصا هدنل وق

 ج كنيناوق قجهسلوا عضو 4 لا یا

 !یدیشلدیا نیم و ناس ها لاک ینج هلوا 0

TBEیا ارد  TS 
 !! تربح

 < اد ر رغ : هکراد و اتش رصع نده

 د اش هدلاح یراودلوا لقاع . ناسا كنامعا . كربسا

 تعب رش ناسروم افصا _ ندننلادع :ضح - ی راتد

 كناعتعب رش ءراناملسم نالب راص هللا لا ترد هبا رغ

 هلهج ورب چه یتداهش كنامتلا رب .روجح . دماج
 ار وکذم تدایشندب راکدلم اه یتجهمروسب افصا

 نئاوف نالوا قطا یداوم یک یتجاسهلوا لاوقم

 بیا ددافتها نیک و هدتکلم (۱) كتلادع

 ده یئآارجا ناو تلمو ند "ییارخ ثعابو

 یتسمرویب تفبقح ماهلا هناوذ ندیا اسم ةماخ "هلجا
 خلع مالسلاو )»مارا ماحرتسا ندیاتسالا تبسم تیانج
 ح»م . (اندز دز نا ) ۰ ( یدهلا عّانم

 هنیدهتحم ارخوم هد هسیدا كرانم بحاص هدیا ع رف 1

 الا هجور هلا لج هدراو ندنکیدلدا دارا قرهیلوا دانسا
 . ردشلوروک بسانم مالک ةرادا



NNE هف ی 

 » رددعات هدندت دم < در ندشسارد «

 هرم ندضراوعو بئاوش ولردیه یتیئابنا ن انا اتش
 رک دس هبالاب اع هالفس <« هناهفس « قمردلل وت

 ار یا یو هوش تە تاک
Eناسا رب دش تب نر ردق قمشلاح  

 كرابمو مهم كپ نوجا لوقع بابرا ناسانشیلاعم

 . رددفطو

 تتلو ناو رد وا تان یاهو یا
ONS EEO EN SOو  

 هدږکشم حسف ةحاسوب کردناهلا لماش هبتروا

 یتح لکد هتيم ومع لاعفالافام زاراو لاک زارحا هل ةح

 E رد دهمظع مت نالوا تین هست هترثک |

 ردلماق هاتست هرارش « سان

 هک هدص وصخ یه تف ویه لاعفا هلا لا وقا

 هتفد یاوتت هلن لرد لف لف لوف بل وا و

 ء ندرلناسل یدبآ هموم هدرلنالوا نیابمو :ضراعم

 یار دات ال وتو دم - ندرامق

 كناناس و تاک باح یہ نالوا یهاظ ین ۳ هدیرزوا

 لوا لو صحم هح تيجو ترغو هیدج تاریثت
 هدراراظتنا هنارورپ دیماو هنانیمطم هلا تعال هتسملم

 قان هل وف » اعفا و . یدنا سهل و ا روضت عامر هول و (

 هود « ربع لها شور تشل ردو 0 رظن هما و هات

 هتحالم شارد وک وو قداص لوفر هد

 یا وف یلعف « یلعف یلوق كناقا بارا نا هديا ید و
 دراو هشی دنا 7 هدل و وا یشراف هرلد وب قرهل وا قدصم

 سم هل وا
 لاح هدكعا دع وصف هوم فا

 یا فک ردو هما وع ل صا وخ ةکاردق و ۰

 هتک

 ره هلوا نوجا ینچهلوا كعد یقعوف

 كنائاق هدب وقا هطاعلا

 ۰ قلوا لاف هنصالخا ت ٤

CC 

 کد البف طع» ٤ هاه

۰ OT 
 ب رو هما ندا ر ودص

2 ۱ 
 یا وعد اس وصح

 هه اسم تا هماقا ال وق

 قلا نایب

 كالد هداسر قفارتم هاتلفع - هدرلهرص ییداشبقلاق

 هدل وق زکلا تب ودر ا کوب لاح . رولوا

 ور -زال قوا تاماو را زا الو رانا قماطاق

 ا نوسلوا لاوفا ۰ نوسل وا لانعا هکردملسم

 ۲ دا سا هد و دصف . رددنتسم هل و دصقمر

 . رددودعم نداده و لزه لعف و لوف

 ۳۳۵ او صلاح دو دص : کرام ولیم هت

 ا6 نارو نراس ۰ ردد لا ندملوا

 ۱۳۳ ارو جات « قمشلاج هجارخیتسا یتبنو

 ترا و مزح یت اما۔ا١ هزوس نالیدشیاره ندءهملیا
 . رد دناضتقم

 قلوا رله و ردشمالوا رله هددافو نوک ماع وش

 E رج هلس رابدهمتم « راسنتم هڪ . ردق وب لاا

 ا توام و یالتخاو شاوا روهط

 توومول و ا عج تعاحرب قوح ا هتس رادان

 یرااد هداس یخرو عاما یتراز وس هلو ل

 ا عافا
: 

 للاعت مازلتسا هدهجراکفاو كاردا هدم تاقرت

 هرابدهم"م «هرلسنتم هل وا هدرضاح نامز نوا یدابا

 هدنمهنل وب هسمکكج هری و دوج وهلاخ . قجهصآ قالوق

 هاب ستا : اف و دا

 هکارداو راکفا هققاایهمندم تاق ر کن وح نهاد

 - هدهجثیعم و تاحزرطهدهسبا شلواتعسو شح یادت

 هد افلکتو تاربغت قوحرب  هنما يدم تاقر هنس

 هبکلاب ددافو قسف نوجا ینیدلوا عاشا یاع هاسو

 هناسلبا اهد کلا نوسروط هل وش یطاطحاو لاوز
a۳ را ور هت لوح هارو  

 لک دما

 نالیا ۶ ولط

 2 وا وا ا فاصنالا قحددیم ۳ روش

 ندع تسلط هلص وصح ه رضاح تب دم

 ۱ و راکفا شاطر

 ا

 راک هلهاسم هخالخا *یلاحم هل دم ك

 را و. و

 ندقملوا ف وطعم هلو یک 8 راتعاو تی راظنا



 قلا نايب

 هردهدمماملت ر وق ندتلاقبودیا قلعت هح ہ و رشق هدابژ

 تاسیسات ورانانالی تک هد وج و هدنجما سانتیهافر لاکا

 نده کید ,لیاقم هنسمازادنارت تا

 هج نالیا روتفو لجخ راحود ییهیرش تیونعم
 قضا و رهق كر وهط ا تاقارساو تاک

 راتهطا سلفر یوف هل تعطس سا
 قجحەلوا ج E ES هت اسا ردهدقمر وط بودیا

 ندنلامکتسا تک دام تاک کلا

 لکد ترابع

 : . رد رورة قم وا لفکتم

 لداعم هنایدام هسا قشم لصن تام لباقم هابح

 هدیتسهب وه و هما دا لات هب رمشا تب ونعم لوو

 و هکر دات هج هل وا هدانفع لباقم هاند : تا وه

 نالو لوق رح هدا هل وا تاد هتک

 هس ار ول وارادهعشعش هره ییرهاط "هلولو  كتندم

 هو تج ولا کنم نهخاشن اتداسو«تمالس نوت #

 : ی یمامهنل وا دع یاکتم هفت

 . كما دوف زدق هقانعاو هک كنهبرش لاوحا "
 نتساش كدا لالدتا و« تسعک یهعم تب یا

 ندمزوت قرم فا تک یاشار
 هتشان تسدا قوقح ج و م الا هدهدر 9

 نانلوا رتس دین شیال | "هلثلغ ینوقو مکحو نیا نایرج

 یه رش تب ونعم ا نقی هس رغ تالاح هڪ

 ا رادم هجهحور تالیاع هلا قدضت و دیدم

 زامل اص هدازا :ندقلوا یا

 کردا تا ایما ههاناو تب ظب

 ی رش تاما خا هروض لناسوو ها
 راو ها رتا ینا ارو عفاس

 یهسسخ تاکرحو تالاق ت م ن م یاضاق

 ادفسو ES E ههلازا اک

 ربو هعانجا ته ران عطق ندنافاستعا نانلوا عاقا

 هصوصخح تعفنم - هلس هنما هندم همظعم تلود

 ٩۲۵ س هفیحص

 هنکل قا ره نام

 ۱ روهلوا زاحا نیا نان دا
 ندنسهعءاد یمهبلعو قوشهتةةحو قح كوق و تعفنم

 ناف نهم رم E ول روم ها تعارف

 ماہ نالوا تشح و درک نابایب - هیقیق> تیئدم نالوا
 هاسیوق - لکد ینسلیا احاو علب ینیعض كتب وق تك

 مومعلانب كلدعو قح هانیج هابرج . هافیعض
Nرو  

 ,كنابقع یک ایند هسیایسآ: كنهلجبم تیئدم وش
E EI OS 

 لوهجو مولظ .رده باو هنسلوا ناقبا یک وسر

 رلناسنا نالو ندنسهلح یسهرطف E هدیص و

 راح یتعاطتساو توق رب هجو هدازا ندهالا ةفاخ

 سه وشود ر هقعب ندنسهنانه تا اقلاهسارولوا

 نا رباتت رک لاح رب یتج هر وط ى ا

 هجرد هل  تسدم نالوا رود ندهب وق ی4د تاسح

 تداعس نوجا ترش نوسلوا هسیا رولوا عشعشم
 1 نههرب هل وصح هاد تمالس و

 هجو - كنها :هاق تردقو كتراب دوج و

 مزج هنققدصت و لوق - هدنجا نوک انوک راثاو نوتش
 هنامطرتمو هنارس دوخ كراغامد نامهد ا لصاح ناهاو

 یلاوحا ناسعوا هلاوقا رثک الانع هاصوصخ و یاوقا

 تاج هد و دسر و ی ی
 كما عاتتما ندلوم ی هب رشا تی ونعم . . ریل هدأ

 ا و ردکعد تاک مپ ید رک تىم یساسنا

 ظوفحم قحر هدنوجما هلها تااوح هسدتم تناسنا

 لک lls رک ها ید

lr >تاسح قحا ق وقح تاعام هدیشراق هب هباها  

 تسدم ردساشخح تاده هر كهللا هفاخحم و كره ونعم

 .رابا تاسا یدوج و یداتسا هتناد كیهاسنا همة



 ٩۲۰۱ س هفض

 دع ندمتم هلشح تۆو رب چی < راناملوا نیدتم

 . ا

 رلدسمک هج نالیا ضرف صاخ هنبرایدنک یتییدم

 بولوا فعهنم هلاکشاو ر وصی جنا یرارظن هکر ودر وک

 عاضوا ماطر  هلا راتفرو ساات زرط . ردهدقلاق

 لثاق هنلوصح كتندم هلا راوطاو

 . ردمزال قعلوا هسیاقم یلاعفا +للا وقا كرلرظن یجلعرب

 رد کم

 : .رلادررک نەن تروص هدنراخما ینانف تكا

 رب ی سلب ۰ رد فو هدر او فرو تم

E ESDلالا ۳۳  

 اد

 ليف وب نالوا

 ی رالاق یرالح < ضاام یر لاح یرل ز وس

 یثزاف هر ەش E وس نالوا نا وود هلا

 یراق قح دصقم ندنراروطو عضو < قعلو ظةبتم

 ردا اضتقا قمشنلاح هلالدتسا

 مزج هسا رول وا هظح الم هلا فاضاا ر یععح

 یرلرظن یسهسهاط تر وصح کدر كلا ماس و

 هیف د قوح > E قاط 3 ندا فیطلت و رب لا

 هلسهم اش برخ یهیرش تیونعمو بیذعت یرانادج و
 یهاسرف درخ تاب ولت هان وب هسدتم تس انا ردب وام

 كحور هاب | داماد تسمعهص و نت وفص ردا در الو ب

 نیما: یسەظفا حک نسح هدد سج و مسج ینسالتعا

 . رایبهدیا ىلج هلتهجوب یتجنا هدهبقیقخ تیندم هکرایا
 هحنمالاس و ر وصح كس رل هام اب ونعم ءهلہایدام ا

 .نمهنلوا دع هحح تسدم رلتسدم نالوالاکشا *یعاد

 تبسن - هنس ونعم قدضا و رهق ءیسیهاط فلطل 5

 یرلتدم نالوا نود - هدراهحرد كحهعا لود

 - هلتهج یتمدخ هب هن اسر اوه ترا E تدا اصح

 ندزووش قلخ ۽ رانا و هدنن ربع مود قالطالا لع.

 هام E ناسا
 تا ها دار هلاما تنم یهللا داع ا

 قلا نایب

 ۰ راردبا یچس هدی رحم ندهند 3 رد اس ققح

 . ردنا مازلتسا یدعام هدندتسدم دارح ندتاید

 ۰ وکو یسهرخاف ر را 1 كسدم E هح کا ر

 یاسا كلوب هسیا رویمهلوا یهاظ
 هد زماساکت و لاها کا — لکد هدزمه و رج

 رار هلروهظ ىلع نیدوش اریز.
 ا نه اوا د راوبا

 0 دم —

 ردا باجا قمارا

 تشحود رونافف

 رانا و لدنشور هلتناید لوق ما وقا هڪ نانل و لالضو

 الو یهیناسنا تفارشو عضو یتلدم اعد قروه وا

 تاساو زار ا الیفو

 < هکردیماور یا

 هدب ودا لات ا اوبو مالک | ی ردق كر مظع

adها  ta۰  

 ۰ رلب دام |

 ا وش نالوا رع وروم ج

 هدهفط ور نالوا ضر ۳ هر N لو ۱ ندمشیه

 . قلرمعع جو "نوا

 هلا مالک الام داحاو مان قاقورپ ا اا اب

 ۲۱۳ ۰ را ورک دنیا

 دال وا كەد متمو هند نم تساسنا م

 مرا
 ضارعا هللا دقت هثشیه یت صولخ نالوا ندمالسا

 زکلایو تغارف اک ندهدساک لامآ و تاسفامو هدساف
 > كاا تفدو هش دنا رصح هب هام تداعسو تمالارس

 e هبا 7 a هد ول | هل م- از

 9 و ممه هی E یراراشدا و

 تب مصع تاقر و تاباحا اعر ههمزال وش دمر

 هلب | هققح تبدم 0 رهظم لوالانم س

 هدداصهذ ی یعردس ماعلا لکد ا

 a هدد رادانل وپ

 ا ا و ا ااو

 E E رش هم نالوایر وهطدهم باتسر مت a و

 دب هدبیرق “یا ر برع نالوا لوقع سردلو نوکوب

 دصقمو . رداملاق نارح هنضف ادضف تاقا رشا تف رش



 قلا نايب
 +۲۷ ت هة

 هللا حت و اب داقتعا ادرف ادرفو داخلا لما هب سدقم
 هحیاب ريا زاغا هداهج و دهج هلا باق توقو صولخ و
 . رولوا رسم تیارهظم «*ولا تا9

 هدا وغو تلالض < راتفر هدرلهوب رک زامقح 4ق ون
 . رلبا راضحتسا یابسا تءعزهو نارمسخ . اا

 : نیمالایا
0 

 قفو دما

RR)هر حر( حرص  

 لهما نم منع ةيطال
 نوا وف كفرمم - كما تحم ندناصم كاهج

 رد دیک مالعا جت ادم و كنا حاضیا
 كتف رحم ےس یس اعف رات | كز وسناعاخ یال و امآ

 هدلاع ییدتبا نیست هدهماع راظنا - یک یف هّچش

 تابئا و حاصفا شاد . یهانتما *یهاود ینبدارغوا
 6 موکح هنامآ ف تسد ك یس وه هلران ولم هکردللرپا

 كيرشم لاجد دالج وا نذیا موب نایشآ یا نعت
 نوسنل وا لسو ها سا كج ەلە اخعای د وجو

 نو چا هیرش تج ر هلبا هعطاق نیهارب
 هل وا وب ۰ زامهنل وا روصا تمیصم و ند ( لھ )

 ۰ رداماش هرابقعو اسد ۳ هکردامظع تساعهرب

 كح راتنال وا ( EE شضرءمكهاقح ولردیه )

 ندا زلط یذنک  یرارداه نالاسهیاسهتک وشنیمز
 . ردزهج ندا ناساره - هدهجرد كج هدکروا

 یراتلم نالوا ناسر هژرا E هام ماهش فا ات

 ندیا قدسصام هسالأم « ةنکسلا و ةلذلا مملع تب رض »
 . ردلهج

 ر رام ا 6 رفتم ندرب رب یدادنجحاو ءایآ

 .ردلهج ندا

 نار رک یاد ت و ) 
 . ردلهج ندیآ ناشیرو

 دیلوت عورمشم ريع دلورب یک قالخا ءوس هکردلهج
 ر یرمش یاسا - نالوا تافولخم جان رمم - هدردیا
 تاصصمو « هنابلک تاتفلع هدنروعوا هسسخ تف
 ال هدورکص . رریدنیروس هدنتلا راقایا هلیا هناشاشغ
 اور همدع تار تا

 TT ی
 لر هک رد تیمی یتناسنا ها قالخا ءوس هقاس
 عنم ال سفو لوق ییذ كبنذ وذ صاخشا - ندیا
 هد شرات ان یک لاشاخاو ةوضب هاله, هم رکا
 هالوا تقد نابانش لصا ۰ رروتوک هری یجهروتوک

INS 
 ا ناسا راک را

 ءوس هکراردنل ا د وهج لذپ هنسهلازا كلهج لواب لوا
 ءنوسلوااع ورهرظتن تباصم هلی راشثنا و ر وهظكفالخا

 مادا هللا لهج هکردلکد لوه هرظن و رکف بابرا
 رلنال وا تریغ نابمرد نماد هابح

 + اهکلاسم كلت لو ةاجنلا وجرت «

 » سبا ىلع یرج ال ةنيف-ىلانا «

 نیک كلا هبهنطروف « ا یدنقآ هحنسا وحف

 .رارولوا

 ی رطاب کرزکب هراکنو شق رپ رام رب « لهج
 هدیاذجنالاح ماد هسیا هماول سف « ردیا بذج هک

 روتلو .

 شیپ كلقع ییدمخ و میان یچهدیا دیلوت تياذحا

 یهدبا ضرع تفرعم جن  هنهابتنا رظن .
 ندنسهتبخ تالا كفن هکردوا لقاع

 لوا ندنروهظ هللا رد ییکلهم تالاح كح هدیا
 .ریشیلاح هنساحا ۱

 ثاع |

"e 2 ۲ E 
 .راردیاداقنم هس راردنک یاتناک «رازدیانایصع هال



 1۲۸ س هغی

 ناصع هفت

 قالخا

 نسح ج نالوا یتلضف هداز كتفرعم

 ردناکما نهر هلا

 ساسالاسا .ردیآ تاعن ندتفرعم تداعس ولردیه

 . ردتفرعم یسققح یاعم كت رح ْنالوا تداعس

 یضام ناجرت هلرخآ رعت اید لاح هجرت ارز

 تان ها هربمرقئا و هقداص دوبش ران لو
 یا له یر تفرععمدنامزو نيمزره رو لا
 . ردتعا تاجا

 | ىر 3 م زالهب تا کی

 و رپسآ ههسوحنم سوف ضد

 رم لا اع یاو یا ۵

 » ربجتز رازهدصو ندرک تي »

 ؟ ییا هن ندیا بدن سویام هلسهحون
 لهج نالیراتص هزگدوجو یک رس

 هنحراهدد یهدنشایزوب ند نعراقج وج یهدن شب س هلا

 رازه ردزا ر

 < ویا چک نالوا ربنامرف هضدارفا موم ردف هب هحشرا و

 ۳ ىد قالخا

 كزمسدقم ندنالوا تب رح یاح .تسدمسسوم

 رانتسا ندنسهاضاف ماکحا

 O اقا

 نوع هددس ص كح هسهدآ °

 ندا و للم یهدزفا رظا ها
 قيال هقالطا :اساحور هدنفقح -- هدیولآ تربع
 كملس هل وا تالا هن هینادج و و هصخش تیرح س نالوا

 ا یعاسم فرص هلهج "هلازا لوا ندشیه نوچما
 ه رعد رب ) ەدە« قدرولو وا مورح 5 ندا( سد لاح )4

 : قدر راقاط ( یر ر را زهدص

 تر هدا .E E وا ادا

 زعاعا و ناح نمشد س سرم دن اک دک و كا

 هنسا حا تف . تاجا تالهح ے نالوا

 هدنسە اس

 تف معمم ¢
 ب

 .ردنراع ندقمشلاح هت راثشا كقاللخا م

 ور تانخ 2
 ب

 دلبا 6 هنس ۹م ت تاب وه تان را 1

 قلا نایب

 هدزکنارطخ *یداورپ  هلبا عابتا هنسددسفم تا اقلا
 را ردیلملیب نیقلا ع,نا راکهبت ندیا بلطم ی وجتسج --
 هلع ها لص قالخا مراکم ممتم قحا « قالخا مراکم

 و ح 2 1 دد ی راسدقم ربا كنم رل: رفح نمدنفا اس و

 . لب هلیدیا لی
 ۰. ردافطصم ها هاش 6 یده قلرط

 ۰ ردل وم تب ۰ ست تب زمضام 3 ند ناوخا قا

 ند ا تس هلد رحم ندهدساف ضا عا کک ندنوب

 نامات و هم لاقتسا 5 رو ود ¢ رونم چ هدم

ELS al 

 رد یو لر تب

 ا نالوا هفام فده هدمالسا ند

 5 » قالط «

E 

 یسهح ول رس مالسا E ۶ مادقا لوادنسچاقرب
 3 ا رمشن هلاقم رب هلدصقم مالسا ند جور منا

 ر فورم هجابوروا كتمالسا یسب یع وط اهد

 لقن هلا تاریدقت لاک تطن رب نالوا رداص ندتناسا

 یاحردنم كقلز دوخاب كنهلاقم نکا ۰ یدیا شملیا
 : هک ی در ولید 9 ها كہ اکب

 ر ود تند کا داراسداق هدمالسا ند »

TS 
 شلک اب هده نالا 2 هلو كمالسا ند کو لاح

 اوندساحو كع 8 را طخا یخدلوا ین دمه ندحم ادم

 ءل e هب هغل ام نه رلرعمعا ١ شالک اب هده نالا کت

 نالسد لطا و راو ی نلید قو هد هل وا کک وح

 ۱ اسا هد: راق وب ا هدهج ردوا e ردقح هد یس



 قحا نایب

 طقف ام ولو هدرابلاب ور وا تو هلهح و مک شا

 دلها لرو
 رد راشعا۲ ردح یر

 رد کک 7

 ماکحا اب

 در یتقفا وم چ و و لفق هد

 ندهسمالس یدمش ۰

 مه یققح رب نالوا
 بیذکت هدنامزرب ییدنالشاب هقهل وا ملست ہدراصبالایٰلوا

 هعفاا ام یمالسا نيد ؟ ریا هل وا I ندکما

 یرلتحالص كراناسنا ضع ناشوا یلها هتسهفطو

 ۳1 ۱ قیاقح ضعب یک ون 9 ه رصدرا هدنحاخ هراکنای 24م و رس

 كنبابرا و ىل ها لاح وب کرویلیر وک یراقدشدقااق

 ماکحا کن وح نااشو ردم هداز ك ارب اک

 هلاماو a هنأر , كفلاحم فرطو فرح یهبمالسا

 و ,دقس ات

 EC e :كماا مور

 تی رح و هاتهح یو تا مود ار كعلاخم

 .ردا رمسهعع وا دع تناها لگد تمدخر نوچ اقلناماسم

 ر یهدلو وا 4

 یتساملع مالساو بولح یتسامکح «یتقد بابرا اوروا
 هسراروم دا ضرف SEES ردق قح هلوا نودع

EEهل رلها.ح ولرد و هتشيا  

 .ردمومذم كب عنصتو تک هدمالسآ ند د رار ویک ا

 راع ةققح هدلکد یک هلتسوب كرا ااوروا هلع ء اثب
E۳  

 راکنا ءقمالقاص ییوب هتب هبشا
 رولوا هبش یعاد

 نعهمالسا دعاوف كرالابوروا اناذ هدر رتکعا تای

 یدشر :یرلکدتس

 هدنفح تمالسا كا

 یتعقح و فایر عا یتققح تقرعم ۰

 ندرله نع«ندحانم قو وم ربع هل و ییاعالطا قیمت

 E | هدد وخان ندراب | همقح ندتملق ی هلن

 : ردلکد قداطم هناصا ا یم هنغب دل وا س.تقم

 رده" تم السا نوا ران وا دو هلو ءابش

 .ردلب اقهلب رلع | ادر تام ولحم هند ع ینع قحا هدص وصخ

 وب ی ولع

 هجرغوط ینمهشد ماکحا كراتوا اضح رب یه

 . زرهدا وزرا ی راک کوا
4 

 دانست وط تو کن وج

1 3 
 ۰ زاهل و یتا

 هملع تا

 1۲۹ س هغی

 غد وا نا هک تر ۶ هم
 هد را داق هدتماللسا ۷ ید وش هدیر ند راهلمح

 رارفکلام هنقح کا .بلط قالط

 اا
 ا ی ی ورود اس

 كعابلط وا٩ راقحه ندنوب یدمش .

 یسبغ وط لا

 مال شو ۶

 هسیا كعد زارلسهدیا ب رک را حرف

 .ردیبرغ وطهدهنءردشیلک ایه هکردز وسر ود
 ردلکد درب هفشل ندشل وشلو طا درب

 هراس

 هدهرلن وا قالط لوصاو کن

 ی رب هددرقف وب هسر ولر وشود نیرد هس

NTتام را ی در را  

 نادا هلکن و ی ییذق و هدمالسا ند لاح و

 .ریلک بیرغ

N NEهنر  

 نالوا یو ساسالاسا كنوباقوا هکوب لاح .ردقج هل وا
 ندکدل

5 

 دیاتابنا الاب هج ور هلقح نوع ىح لاحر قوق
 ما کا هر روت اه هد ههترا هرص

 .راریایبهدیا عاقا راکسکر ال هدتمالسا هتشیآ .ردق و

 ماما هلکو یا قح « قوه قح كلاحر =
 تح سما رب هکنوج

 كلام هنتیحالص كمليبهديا مع یتسهقالع كنهسمک رب
 . رول وادع زحاع هسزلوا

 ن دام هقاطن یه نامز ییدتسیا كتبداقر

 قیعلسمدیا ياو وادع هرزوا قلوا
 لوصا یهدتمالسا مام هتشيا » هلئسموب هکردراو ههقف

 شل ریدتصا تاک نایدا

 ناسلو هدیه راخا ۴ ریل دی

 0 ۳ هدنعح

 رزوا قالط

 ,ط « یدل وا

 ز ندقعلوا

 الط قح یقلتوب هکنوچ

 ناهرد هل

ETE OT 
 هغو 3s ندلد اه هج و جاتح هدا

 27 ام 5 شح هلاحر

E 2 
SEE لهاذ روھ E 

 اط لوصاز ا

 نساح کەدکما

 املا كلاردا نا

 هاعاطقا كنايکش هدنقح زف

 ته

 ةراحر تان ایاک ۰ وراکب همطع تار دقت ۰ ریهددنا توافق



 قلا نايب - ۱۳۰

 راندبا هلحم هدکخ وس هنسلریدصا هلتروص قعلوب ه وست
 هک اع ,راندبا هلجهدهدقعاز وال وبق شوک هنایاکشوا هلبتقو

 هدایز لا هیوست را و هتشيا .ردرانمروک موزا هبهیلقع
 لستم هلکن وب زب هدلاح ییدلک مزال قماراب هزمشیا مزب

 یتکلام هقالط قح كلراتبداق کن وج . زهمشقلاقهفلوا
 هران وا یحو یک تیمالسا 4سرا یتقم تکو لقع

 یر قیرطرب ج را بوم رو هبییعوطندب سعوط

 ا
 ؛ردبنآ هج ور هسیایپج و كل هقف هلم رک دلا فلاش

 ES هنس کم :قالط عاها ك ەخحوز

 یهدمالسا ند هلئسم ندنفیدلوا لصاح هلسما شح

 ۰ ردتفا وتم هلا یوناق لاحر لضف كقالطرما ار

 جو و هس یلدا ضب وه هب هح وز حاکنلادعب

 ضي وه یک ییدلوا كعد ىلامعتسا عورب ندنفرط

 جراخ ندلبقو ید یسارجا هدحاکن نیح كروک ذم
 یراق دل وا راح نوا راکک زا E36 دح و .ردلکد

 تصحالصر ی بت |یرا ملسهرب و ىدە راسدافندتحالص

 لکھ
 تمجح و لقع یتسهبالسا تروص كفالط یدمش

 هلا هراس "هامتحم روص ندنرظن هطقن تحاصم قفاوت و

 : کا هن زا وم

 ارد لو هارو

 ارجاو عاا ندنفرط نداق كفالط ۱

 ۳ هدقح و ث تککرا ها نیداق ۲

 یسمالوا تام هدکنسکیا هقحوب ۳

 تیغ رده كنس رپ ندرلتروصوب الوا هتشيا

 یتعب هسارغوب . ردهاط یتیدلوا لوقعم رع ردق هب

 . ردراو راهیاک ردو هدزب رتاد کوب
 تا رام هل وب نر یدک هارو ناتس هجوو ا

 هلددر و و [یشالت ی الت رب ك و كج وزن 1 نیا کباهدک |

 جوز الثم

 هک کح اغ, یراککرا كراس تا
 هدنوب » ندنفرط هجوز هرز وا ی و هدنا اشفا رب

 هنر دنصایر یر ندنفو ردقو ؟ راوهب كجەدىا شال

 رب ا ماشا 0 شلو وف شا

 هدنف ورپ چه نکیاهلوا . ردشلوا هدرانامز کیدریدنج
 یراق هر 9 هدزکسشمهما وزرا یارتفا ند رس

 ی هلسا وح 2 هد ثل رب هلو صن

 E ٤ قوح یسهرا 0 ص ندقدشلاح هناتمطن و

 رب ندمنغا یدمش هلیسرب ندجه ینوک یستریا اهد

 تیام كاك
 هاکح نیلیا هفطل جاتتا هللا یسملیاب هلح كجوز

 ردا ماف هن آدی دم هدنژرط ) راقح فا

 بیع ج هل وب | كوالط ت وک در

e Eیا لب كوب یر و رل هح 5 . جنل و  

 كقالط لوضا ن ۷ وا یی 27 و كم ل ما هر زوا قلوا
 ًا

 2 ردهدکعا دست یخ ل وفعم

 كنسککیا ره ندهجوز هلبا جوز كقالط سما مہک
 : هه رط کیا نالوا ترابع نا هاسار

 یسهلازا و عفر كح اكد ندا داقعنا هلتقفا وم كنف رط

 ۳ زا رو ِِِ اب هدننس هچوز هلا جوز هل ر وص وا هس

 .E ارحاو تار و E سسانم قملی ر دشل

 لصاح جایتحا 1 کا هلت

 نایاش تر وصول 1 رظن هنس هظحا الم کج هدیا لیلق

 یتیقالط تاع وف و قاو

 قح كجوز الوا ی

 ۲9۳۱ . دراو یروذخ یوا لالخا کا
 قح هدیرز وا نیدافرب یناهیه كح وز هدب اقع تیادب

 ,by یکیا رد هر ربا او ررقت یک

 ندنوا بولوا یرورض جاستحا هنماضناو
 ا كنك اح قح یی دل وا تالام قآ را هدتس

 . زالوا را

 هعاضاو

 علا

iادس تلق كنهقالط تاع وقو ًارظن هلوصاوب  



 قلا نایب

 یرغوط یک ییدنلوا ن

 5 چیه قمر دش راق ا هلماکر o Eu ردلکد

 همام یراک مامزو یشاو هدنلالقتسا تا یماک هدتفو

 ظ هدالوا هاهو هدیسعا

 .نعهر و راهحش قفا وم ردق كايا هلاحاو عیدوت اکو ا

 شات هل تام ی ره « یقع هدهدارو هتشيا

 هنتیافکو تیور هدهعكقالطو نلکیزالقلوا هدایز اهد

 ینیدلواتاح ابلا ضخا هدادخ دزتریار هللا یسهل وا ض ی وفت

 تاب یرلفدلوا تنعل راوازس كناقاوذو نقاوذو
 اهد هتنامولعمو نالوا مولعم هحنسیدنک هلا هعرش

 هلاخر نل هديا تکرح قفوت هلتناتمو تدر هدایز
 لج یلاوئسم نوت

 رب دش هاب تالاسمو تربصل رب لوس ردق هب یتسهفطو

 1 ك هفطووت لباقم هتسعلو لومام یچهدیا هرادا و

 قافو ۱ تكتسداق ن نوسر و رق قالط و

 غ كنک ااغ وو اوا هلضف وهلتدصع ةقاسرب

 یچ هدا دالا ندقو چو هلا رو 13 کیدا

 هعاشا یتحالص هصح ندقالط بقاعتم یرلقاننح ریخ

 شفالیراپ « رازوبیسهنزاوم هدكج وز یسلبرلیا ردق

 اناذ . ررپداق هدیوا هننایرج كر وہ قیرطوب نالوا

 زا یدک سا هدنسددهع كتل وسم نوت

 .ردشمال رضاح هب هام قوح

 یداز وا نوزوا تكوالط هلن اس تالءصف وش

 ندزوس تفحرب بوعا فقو هل وصح ىلع قارتفا

 كنه مالسا تعب رش هدو کرد اماع ووا یر را تراک

 تسهاو تم هنالک ناقح ند عا دن
 یرعم یانعمرب تب هب ما هص صخ نابند زوس دیسمر و

 ۰ رددناسم هتک یا اضوا قلوا یرات رب
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 [ دعبام ]

 یاس دادیتسا هللا ید دادیتسا < رفا قوت زر

 : راروسدیا رب وصت هدلوب وش یتلکاشم ییا

 EY یهر تثه هب وامس ئ هند ملاعت

 همظعهوق رب ینیدنلوب زجاع كالوقع ندگ اردایتققحو

 کلکما هدرورپ هناراکتشخ تاساستحا یشراق هبهلناه
 هم ورد ره ا ۶ مرا توعد

 رافرک هما بادع رب دلع دوخاب دیدم هسا تاملادعب

E ۱یا وف نوت هکرلبا كانهژرا هلب وا  

 ندد اندام مدیسشواف لئاه دیدم ور . مش 4ردم
 هدادنرکرظن و رکفالب هنالاخو ماهوا ییدلیا قلت رک

 و ی

 موقروق وا یربش ؛ هنید ملات وب .. هرکوص

 ماط رب قجلوا هعیرذ کاکا صلخت ندراخزود

 کلبجاح كن هبجنم باوباوب «راجا یراوباق
 هدهعرد ص وصخ مف رب نده رش ته ینسهفط و

 هنکعا ارعا یلالضو ی

 كن عم غلبم رب قجوهلوا یشعت رادم كرانابرد سا

 یسلریو هنیرلیدنک ًامظتنم ندلالاتس

 تاج و زوف

 تاد یسهلوخد . ردشعا

 یر

 ر ناعم هرزوا قلوا نارفغ نت دوخابو ی هاف کت

 ءابلق هلبرب ندنراتروص كملیا مدقت مارتحا هیزج رادقم
 هدو یرلض ندراجاحوب ۳ میظعت یاها ًالاق
 هدف هد اورا < ا لد ک رک تا ردو وا

 ندناقالم هنهالا همدم یراکدمنا ذخا رور مسرو تاج

 : 1 ر
 NET تا رح هددادنتسا 5

> E ۳ 
 تبرح . ریس اول . ررار وو هنن رز وا ساس لییقو

 ا ی رل صز ندهعاعجا تابح ؛ تالامربع هلسه صحش

 بولوا هدنسهرد لاردای ناوبحرب تراب<ندعون ظفح
 قوا EA ا لا 0 دج



 ۳۲ س هفیص

 ها دادا ا ور مدار وا
Aك طب خر  

 « یححس ی ایت نال وا اع هب هک ندهعاعطم تمع۶ قره وك

 ا

 رهف یک یراکدتسبا و لیکتتو بیهرت هل راسح عقر هی

 @ ن داو اب ۵ دیا مه ید ندادتسا

 حبس ها و 9073 راخهسنا رف طو -یکهسنارف_-هط ا
 تب ۳

 هرزوآ تعا ناصر یدادتسایاس اوک مادان دخت تللاع

 7 نالا قام کس هوا 6 هب واعم دب کیا مع م
 ی

 هه. دن ر و2 روم تاسع هل تم ود < کل ۱ | تام دنا تک

E SESE E a 

 و نا او ل ا یا e هدجن یا کے 1 اط لحسا

۲ ۱ | 
 یا وع مظعا جا روس 5

 تورم 7 | ادیتسا ه رابح هل داالا ی د وعم ۱ د رای تا یا

NS 3 7 2 - 
 رلکور وس ردو هک ان رظخ یداو كا ر وصل سابتلا

 - هعا روت و عسوت یک هً وأ اک هاتهح یک لو یاععم

 چا لوق 7 تفصح ما وع ناهذا ن ناللو وب

 ندننددل وآن لقب نت ر ولاکوب هدنچا ددر و لهح مالط هاس

 تحالصو قحر چه نو وا ندینسم هقا رح هدف

 دا وتعم 6 مو هک 0 ظحم a 9 او ربع) :زجا

 قوح كن یربجتم هلراققح هدانا !EI احو تافص ق

 ۰ ¢ هضاب ا « هاب | ( قلطم لاو التم .رولو م

 هلا ( منە ( ) لوئتسم رع « هلا ) لعع مع ملیسلال )

 ی رل ذب «ناشلا لبلح 7 هلا ( هناش لج (> ( علاىلو (

 مظعل اقا ەدە ەر اح ههللا . ههریآ قلرغ

 ندا روهط هدهعحنم هق اس ما > لاحو هتشيا . ردا

 س هدنتس یدادعتسا كیهعر ناهذا س كنىدبتسم ضل

 ی رب ته وا E تم ,a 1 ,یماف 9" هولا یا وعد

 مجد هدرصح وصح و اك | هک ردق وب یساس دیاسمرب

 قلا نایب

 دوخابو ذاحا هسدق تغص كج هدیا

 رادهقالع هلا هللا (اشاح) 5 - شعلوآ اطعا ماقمر

2 
 راد وسدرز وا كعایعدمدس 5 یسهضف 9 وسع وب

 ثارتشا ههالا راب

۱ 

 هنن دناسم كص وصخ مقر ندنبد بارا ! تحاح هب

 كعا ريس ی رافاستعاو 0 یهلام شا

 . ابژامهنل وا

 یح 3 تاک

 رکنا a ٽذواڪم هرزوا

ِ 

 كعا دسات ید رش ااعرلانب ث.طاطسق یاتبا

 ۳۳۱ رادکحهساسا «یراماق:یمتنصوصخ

 ا راح رک ندنرارادمکح نیلکما تیساف
 ت 2 2
 یرل: ر دام هد راصتبا هالکعت یرلساخ نوسشرهدا

4 ۰ ِ 
 ۰ ند به یر هوا و تان كرارادمعح لیخرب

 نواشیام فک هه !اذاع ك ردا هناعتساندند لهاد وخاب
A5  

 . یدبآ یتیم هس دصقم یل ممل ی راجا محو اط

 مزال كس E هداد ہنسا 5 5 وق کیاو اد ا

 ر ا هدنامررب ندنعیدنل و هدنتس هل ریم یجوزلم و

 ت

 a رد, هکر

۰ ۰ 2 
 هحالص یر . ا های هدی

 دارا هد اب وب « رد ا

 ناد یتقشح وش هدیسه کات عام دها وش قح هل وا

 هکر وديا
E 

 ردرتات زاح هد

 ندتساس هدرزوا هرس تده « ناد

 تور یاو نالوا >
 حالصا یه اس روما هدایز اهد ندهساس تی رح

 تساس ناققدم : ردسهعطاس تحر كة .ةح وب یسعا

 ۳۳۰ درک س ادا اعود هش كاسات

 ۳ و وا ك اوف لوف تاس
 حالصا ندا روم ندسد حالصا نوجا كعا ۱

 r ا أ
 ۰ ردنم»ح و کک ی وم قمالشاب

 [ راو یدعبام ]



 1۷۲۳ س هفیص قحا نایب

 هع رش تسایس

۱۹ 
 - یلک-شت تیاد س یاسقا = لر _ هطروجس

 سس رل هطر وغبس لباقتم 6 لترحا لد هبع رش

 ؟یرولب هاش ده رام دقع رم هر هطروغیس ؟ ردیملخاد هرب

 د وقع هطروغیس

 نح عاونا نوا لاح تداعس كمسهلئاع ناسنا

 2 9 رول و هدیاح دزرابم هدنچ | قامو

 ا د ره تشا ام قح هل وا شاعتا رادم 13

 لار وش نوت و نه كح و اعوا و 6 ردمزال

 نوکرب ل

 و راتخا هدول وشود

 یتهجو هد هسا قجهلوا اف باقنم هدب ولوا

 كع ورو هتلاطع سابل هلا تا

 راذاسنا هتشیا . زالدیا زب وج هچهمالسا هلا تناید

 ینرلهردقم قازرا هدن سهاس یرهعورشم "یعاسم

 تحاصهکالماو لاوما هدهروک هترابسک ٌهجر ردو كرادت

 ل E رج ا ی تاك دک

 E e .ردراو ج ةر

 لباقربع یدادعت « یرادہتسم قوح كب . زامهلوا قاق

 « هکزریلیب یران وراق

 یراکدلیا لاوما راخدا قرهعاط رده قوقح رده قح

 قرهلوا هتهرف ههو د شيلا

 یرل ضعل یتح .ردرلشملاق نا رخ ول لذ هدنسهح ت هدلاح

 ردراشجحآ جووا هلیهتح هسک قرهوا تسدب لوکتک

 بقمل عورمشم قیرط رب هيرش یاسم نوا كنا

 هضحرب ندلاوما.كچ هلبدبا هدلا هدهاس وا 9تا

 یش هداع هناخیتنحم وب هکمادام . نوسشا عاما ضف

 لاذبا كردبا تقد راظنا بصن ههیریخ لامعا . ردساف

 . نوسل وا شلدبا ما كين یاقا هکردنلع ون هدیعاسم

 رخ تاسسوم یاثماو هناخهتسخو < تی الثم

 رک ذ هدایند یک تصو هرب هوجو هم کک

 > رجا هدرا هام هجا كنه رش تابح تلئا هلل زج

 قلوا تسد عا وواوا هلن ورت اا و . ردشدوعسم

 ییاماقم ماکس راس یارقف هکردقوسش . ردعنام هراذوب
 رد ]اع

 هد ۱ ا ی تسد تقوم هک راکت ءا

 9 ۳ ندای دنا سا یاو

 رب زوتسفاعاخ قیرح رب الم . رولوا وحم هدهقفد رب

 قوراومعم رب, هتوف ناف رب ید هد عقد

 ۰ راقافوس یراهناع قوج كب
 رر وج هرازهروش

TE A ORE و ق كا هدنتسهب زوا 

 شهدم ردق وب قیرح هتشيا . رالف هاعا جاتح هلي

 نالوا عوق ولا یبیط ۰ ردتک الفرب أ و هح ردو تفارب

 یسهلئسم كالام نمت هج هعاعحا تایه وشراق هرالح وش

 هطر وغس قرەلوا یسهحش تا ا هب انتعا رظن

 هدب وب هحهعامحا E ردشمقح 4 یسەضف

 حیسوت ردق هانا وح ۰ هناح اد كرهل روک عفانم

 -روغستاناوبح یمهطر وغس تابح هل رو و و شدا

 ا اا لکشت را هبعش قوحر هل راما یسهط

 اک یؤانم كن هطر وغس ع

 رادللخ كهم ومع عفانم یسهصخیش تعفنم

 ؛ هاماعم و هدهسیا

 هلن وا

 بولغم هبهنایوحتهفمصرح هدنروصرب یلتشهدو نایارآ
 یی تور بانک | ادع نوا تاید نابرا نالوا

 یلام رب نانلوپ هدنرکد اریل زوب هایسوپ .
 هطر وغس كرهرتسوک هدنتمق ارل كس هللا راعتسم یانشا

EEسهام وق هرخ - هدب ودیآ 9 ا  

 یهناخهاعن وقادن وق هاب دصق« هدافتسا ندنل دی رو

 تی هتنناشبرب كراهلاع قوحرب ندزوب و و قارحا

E Eفرار ااو  

 هدردق یییدلو عوقو ی فات هدسهدام ی ۱۳

 مادعا هدنرد ق یعوفو كسش فلت < و

 هتسلاش تهج یهزا ؛ نوناق مضاو یک كمریو یسازج
 شمهعیا عانتما نده ر ییادا لبفوت نالوا تتعلم

 لا دصم رب هل وب كوا رحا هدهسیا ناف را



 ٩۳ س هفیحص

a ۳ “ 

 هدقلاف ردعم ییاسا كنغيدل وا فلطءنم هب یراکتاد

 ءدام ندنزو هطروغس فرص هلروصو و

 کلا یدنلو هكا روهظ راعاق

 ا رط رااینام وق اط ر هتخاس هداضعب

 تك هط روفغس هفام حم ۳ رضتمقردب ین وط

 لاش هلنشرضم تعفنم یدلبا

 كنتعفنمکمها نظ هیدام

 كتنوناق ازح لنامع ءاس هبسوب

 ۳ هبهعاعجا تله

 تاراسخ هسر ول وا كج ها ریدتا

 ؟نوسلو هدنن ودام

 کا کیا نالبدا نیت هدنسهدام را ۶

 کنوح .ردلمهلروک رع

 هکولو كصخشرب هک رولوا كح هدیا ذاخا

ESنازيم  

 هر نا قارحا یتسهباخ ینیدنلو ف رمعتم کک

 2 ء ۰ 0 ِ ا
 ید هد راس "یام كه رح ام كيو اق

 قوجرب ندزووو یسعا ترضمثارل هرخا هلت ارس
 لات سم هنمح

۶ 8 3 
 یسمرو تاببس هسا تر در ل هاب اع

 م ى 2
 هتانح عاشا ی و هباع ءاسب ۰ درس گر 4مس هدنغب دل وا

 هینوناق تایهر وش دختم نوا عنم یناهفس دعتسم

 تعلق هد ورد هاا نالب دنا قارحا ۳ ردلکد قو

 ك٤د هر « دمع رر هدنسرب و مادعا هدر دقت ف وقو كره

 کیدلروس هسانلاب هلتامفد یغیدلوا
 فلت

 شمهمالک | یتیدلوا
 یدق «ًادع» یهدنسهداموب كئوناق مضاو

 . رونلوا ىل مشت هدهسق

 ۳ راملا قارح

 زال صاصف ید هدعرش هاسو . ردلاد هدصق

 [۱] ۰ رولک
E ۱و کت  

 یطاه صعل کیدروک دیتن حاج هددس واق هدام و

 | ةد ةع رش N RES مر طرف

 ذاا نامز هضەلاقم لصا هلا كر هنه راس تالل اتم

 نلحاد هنر ندهبع رش تاد ومع تك هطر وغس زمگی دما

 ی تاون یتجسلوا وا
 یزمنع رش هلب دا وم سا كعا هسیاقم

 هرهوج 2 صاصتقلاهیلعف راتلاب هقرحا ناو [۱]

 قلا نایب

 ندمرلت وعیممرتحهصاخ ابو كمرلت راق .غج هی هک و

 هجو را | کد ار تم 5 ما ۹ ناوخا قوح سس

 یک غجەزای راد هبهینازجقوقح اهد ,ینب» هرارصاو
 لود قوقح یهلاقموب غیدالاشاب EE فسا تاعفو»

 هدهراذح او تا ات هراداقوقح و

 .مکج هوا ضو رش ماکحا یرلدوب ڭرە ریدتسا لیمشت

 ا ادا عا عاونا  هشد تاقصت كناسد کا
 اس 2 تاج " 9

 هب رمسل تاسع> نوت كردیا روهط هدنامزرب یدلزا

 6 یتسایوروا ها امح دعاوق ییدتا ب هدنمح

 م 2 ۰ 2 ۲ ۰ ۰ 1 ۲ ِ 1
 لب اق ربع یسهلازا ید اسنا ناهح نوت « لکدیتساه ما

 یسهلداع ماکحا كن هبمالسا تعل رش ندا نویدم تاما

 لب همق وقح تهج و ناعت یخ د دن رلرظن ن ناب یچلعس « زخمحیس

 در یهدفرش 7 راد نت هب ع یسهعمال ت وف

 ۰ نوا اظ

 هدزفاس ادا اا هطر وغس هد زب

 را مو کا لکشت هدیداسرد

E 

 هدهبجحا تالاع

 یساوا مولعم ربغ هحتلود یراهلاخاد تاماظن و یسعلوب

 وق یلهصح ع ول وب هلدسح  Nهدنهلعیراتکر شمنون آ وتب

 اا ترار لکشم ینهتسم ی ۱۳۳۳
 هددسج ا تام ی اعا ا

 وعد هماقا

 تدح هما یساوا

ESىؤر رو لصف هدار وا  ES 

 وو شکل هلوا ىدا قوقح هعاضا قوجرب رک
 رشت همانماظن ر هدنرلخ را ۳۰۳ هرزوا كار و تیاه

 هنعف ر ددو رم رب ذاحم هاعح و تادش صع كرهلب دنا

 ل 7
 ۰ ا لس و

 ۱۳۳ 0 0 ا الاتا اساسا هطظر وتش

asSUranCeناعم خام یّلام كمدا رز وب « هگرلربد  

 .ماکحا . عضو هنتل | ییامض كنایناموق هدناباقم ۳

 ۰ هب کیا هر
 قلوا لباقتم و یئرجحا هلطح روغ ر رس هج هر ونأاق هرز وا

 هدنللأقم م ولعم كدب !o ںاعم OS ردا ماقا



 قلا ئاب

 یتسضآ ایناموق هدنعوقو ررضر و رریدتنا هطروغس

 هکرولش د « هطروفسن لئرجا » اکوب هسردیا هدهعرد

 .ردوبهطر وغسنال واثح عوض وم هدنن واق هب رحم تراج

 ناو هدبراف مین تک اورشیم
 ررض هدنتاسآ یرلهدافتسا هدنکیدتبا تر ررض هلاوما

 لباقتم » نوقوقح کوب هسراردبا دهعت یننمضت كعقا و

 هدیروتض یلوا کر ولوا كعد ۰ ارد « هطر و

 نریدتسا هطر وغ س یرکید یجهطروغس یر ندنیدقاع

 ئ یجهطر وغس 2 نیدقاع «هدهطر وغس لباقتمو

 . ردن ریدتنا هطروغس

 هبهطروغیس یلامهدنلباقمنیعم غلبمرپ مدآ رب هلع انب

 ضورعم هب هل نادند كه رحروک ذم لام هد ودیا عضو
 هدننس نیدقاع هدریدقت ینیدلا یلاح دامر "هلتکرب بولاق
 قرلوا لب اقم نامضو ؟یریلکمزال یساطعا كغلبم ررقم

 یرولوالالح ذخ ا ینلبم نالیدبا هدا هدنفرط ایناسوق
 دقع هدرعا لوا نوچ لح كا وب هتشيا ؛ یمزالوا
 قیقدن یفج هلوا ندهعرش تادوقع یک ه كنهطر وغس

 را

 رولوا هلا فکلاقیرطباب .ینمضت كلامرب هکردم وم2م

 . رولوا هلراش رط یالتاو یدعت دوخایو

 قسطت لباق ههلئسموب تانمضت نالوا هلاک دقع

 یملوا حس نید كب لوفکم هدنلافک کن وچ «ردلکد

 طقاس هلهج ور هقشا ندارباو ادا < حر. ند «ردمزال

 . ردد ناذوا

 ینیدل وا كاله ,هکردللوانومضمنیع اهفنب دوخای
 او ولکمز ال یتمقهسبا ندنانمق لثم هسبا ندنابلثم هدر دغ

 : یک لد حلص نددمع مد ؛علخ لدب «بوصغم

 رر « دقع نالوب ع وقو هلبا ایابموق هلع "ءاتب
 كناينام وق هدهطروغس هکنوچ . ردلکد تلافک دقع

 یک ینیدمقج ندندی كنبحاص لام نالی وق هنتح ینامخ
 نامح هیاسا م وق هدهد ر وص و زال وا تبچاو هدیماسآ

 ۳۲٩و س هفص

 زاک مزال

 هدنروص و . ردشعا فرصت ءاشیام یو ا

 تلافک نامخ اعرش یلافغک كساينابموق هطروغس

 . ردلکد

 ؛ هحااک هنامض نالوا هلبرلق رط فالتاو یدعت

 » کیلع یدتعاام لثع هع اودتعاف مکیلع یدتعا نش «

 E هدیابلثم > دا ص نادل ید تو تا

 لئاز ندلام وا ید كف رصتم ارز ۰

 یذعتم هسا تاتمضتوم ۰ ردلتم اتعم رکلاف هل عفو
 هدندب بصاغ « بوصقم لام الثم . ر واکمزال هفلتم هلا

 هسیا ندنالثم یتمق هسیا ندنانمیق هسرولوا كاله

 هطر ونیس هکوبلاح .ردمزال كمريو هبنم بوصفم یناثم
 هدفلتم لام

 .ردقو هلس یضرعترب قافوا یلخدرب ینزج كنایناسوق

 قرهلوااضف هحش دوخایو یسیدعت كنيحاصاب لام هکلب

 اف 1 وال طر وس ور از ند وا

 صخشو خا ,ییم موضح و دوخ و ,شلدیا قارخا

 ناهض هسآ یسهحش یدعآ قعل وا قارحا ندنفرط

 نالی وق ههطروغسس ارز رواکمزال هفتم هیدعتم

 ی ا ا ا وقر هظلوا هدندم تایجاس,ء هل

 ۰ ردفاتم هدهب ردصاغد یسهیاموف

 ۔اموق . هلندی لمح ناض هبهیناموف نوچ ا لامرب

 كع اهدهع رد نالوا مزال 6 یدقعع مارا كاب

 . رددوقفم بس یفتقم یناض بوجو . ردندنلیق
 ببس هدنامض بوجو عقاو دقع هدهسراو دقع هچرک

 دقع ییهطروغس رلهسمیک ضعب . ردلکد لاص هفلوا

 هب ههقف ماکحا هدو هدسا راشعا هبشل ه هب راضم

 ۰ زامهل وا MEE هش ۳ هقشا ندنسهّئئس فوقو مدع

 لو ندا لالاببر + لام هدهبراضم دقع کی وج

 هطرشیرلکدتا ذاخحا هدنراسب هد ر بولوا ندیراضم

 بیج ومر هیاسنام وق تالام تحاص هدد ر وص وډ رک

 هدنعوفو قلرح و هب ام رس یهراب ییدربو هل وام

 یهدنص وضخ لام صلخ و قیرح یافطا كنايناموق



 قحلا نايب ۱۳ ج هم

 نادم یحوو نسح تالاعفاو اشا هفاکو هفطو و قحو ییعوط كما قل هب را ضم دمع ر هلنادع لتع-نیربع

 . زامفل وا

 یدک

 لک كناينام وق هدنع وو و کیم Kê وح

 ا یف ەنىدقاع کا 6 رد م هوم د

 تو « هط رونس اصوصخ . رددساف أع رش .هسلآ دقع

 هطر وغس کز ولوا كعد : رددقع رب دنتتنم ۰هعلاتطو +

 ردلکد لخاد هنس رب EINE تادوقع ۰ یالقع

 ؟ ردشوب هراحرب نوچ ا یدقع هطروغس هدتر وص وب
 راو یدعبام

 ندنسهعک ارح را

oست جح 0 <$  

 و هت دم كتا

 [ دعبام ند هخ ن یجت ۳-1 1

 اکو د نا ته لک ران وب ۰ ردهب رج تارا یس رب

 و لکد )تر ترم گل لاعفا ال و۶ وق و هدي رب ربع ِ

 1 ۰ راردبا هنناعم و ققد ع و ۰

 هب زا ولاب هح راذهذ قتسهحیا

 ساق ترا لا
 راردیا مج هتمفو نسح تالاعفا و شا و 7 3 دالاعفآ و شا

 OE و را

ee 5 7سس < ن  
 ماتنا وید ی رب سه وراعشتسا و ۳ صحم یراکتفاوارا

 یه ودم مولع رادو 5

 !ریدرافج مکحو هجیتن رب هللا

 ا
 . یویاو ىە ةظوو قح هلا قفدو هعااطم .ترفک ,

 . راردیا نابعت نیو وک
 تا یهفاک كن ونف َه

 ترثک كنباحا نوحیفیدا وا

 هر ES نساح زی هراز IE ءوق هللا لاغتشا

 ماکحاهدنشک |
 مس 7

 ینبم هش رزوا تمحع لوقعم هج 9 نھ كيادا- عو

 رد وقف تارا یسجدرد

 سش وم هه رب .رزوا هلقع

Eشعا یهالغ هدر وص ر یطنكب ردتاید تارا ا 5 تكيابدا  . 

 اکا ندنفرط ند نانا ءان هلو -رعآ و تانایب ن

 و ی و
 لبصح یزاملع وا هلتعجا هةم لئاسو وشا

 ج تالاعف | کو یشاطوو ق وقح هنلع "ءاسو

 یرانالواتازاحمو تیلوئسم بج وم ندرلن وب ویغی دا وا

 بولوا لساف لقا هدننابم هناسنا دارفا راتلسهدنا

E۰ رد رصاق و زجاع ند ران وب ِ  

Eهدنااون نوچ ا تاسجو دا رفا مومع هبلع  

 حضو یونفر هلو . ردیا باچا یعیظن نواب
 نوجا كما قط هترزوا تاسحو دارفاو ماظن و

 ۳ رولک مزال قعاب هر

 ۳۵5۲ 6 7 نونافرب و تنیرتک ۱«كسان
 9۱ 1 ت طخر وواو ا یناکرحمو لاا

 شعب هديا و تالاف مه رب زکلایو ینیدلوا زجاع
 قق وم ردو هب هح ردرب دود مح ناصا e هللا سو

 تا لالا ناب هد یرلکح هلس هل و ۱

 نوناق هجا 3 یر هلاسو و یربمش

 لئاسو هدرهالوا .لمدیا قرتح یناکمایمظتت كب وام

 ۱ شوت هی 2 نر ودم

 كقالخاو تاداع هافلاخح و لد كناکمو نامز

 مزال ی در هدیدمن واق ماکحا

 جانم تكنسلاها فرط 5 E E یک

ESنامز ر نوزوا قرهلآ  
 هتنالعا و عض وماظن رب هدهج رد كج هلن هلشالک | ندفرظ

 20۳ 19 اب . ۰

 2 E و سا و

 هرا عا

 5 روال وا ر رادتا

Iهح رلدنسه اع ا فدا یه  

 یرالقاشلک اي قوجر, كنوناقوا هلراقنتساتسیا و راهب رج
 تا هددنس شا چوا

 هدهلس قرف ز و وا هلل وا هل وا لیدس او لیدعت ماد



 ۱۳۷ س هفیح قا نایب

 كلامها E نج لوح نود ن نوناق وا

 هتکلء وا یادم بس تا هد داعو را وطا

 هر ریخت و تاهر را ولرد كس ِ ران واق نالساب

 - هل وب نوافق ق 2 رم مکلف نامزر و قرهبایعوا

 ا هدن سا د قو نوناق ۳ نوجا ینیدام

 * نایت 2

 "هل.سورپ 9 مزال ا ۳۷ هب رج هتشا

 ا نیهب رج او دانسا ه هب رج ز کلا نکیآ ع

 | نکم یمیظنت "المکم كنوناق هلا ذات

 تب فراعم ۰ هدا ققد یشافک كو یدمش .ردکعد

 زکل افراعم 65 وچ

 اوا ت ترابع ندس ووو مولع تل رصع وا

 یرلبا وص ندنناسحو برا كراناسفا هدترش لوا

 5 روسمهلو

 .ردهمه مس ور, عماج كو عساو
 نور با

 نایدیا رود هی نرق قرهنلوقیرفو زیبع ندنرلاطخ
 رصع وا هاب | هر دانگ لج تارودم هدسناب نرفو هج

 2 ١ ر

 ندا و هب رکو تادراو نالوا لصاح ہا

 دزندیا زبع و یهاظآ هدرصعالوص ارج لهو هصالخ

 هفاک ردبق هیدمش نیهناسنا تقلخ بم 1

 تاسوسحصو یاسلاطمو راکفا كلوعلا یود

 . رد وتو لمتشم یتاققحم و براجمو یاک ردم

 نوچا هءعاعجا تائهو هبرش دارفا .فراعم هلهج ووب

 هبرج هنشاب ولشان هن طقف . ردلمکت قرد ر قالراب گپ

 دكراناسنا نیزسکما هناعتسا ندهشد ماکحاو هراشتسا و
 قلوا نوناقر لفاک یتحارتسا بایساو یاجابتحا هفاک

 فراعم رار هلساوتحا ردقوب !ریخ ؟ ردمفاک هرزوا

 رانامزر کنوح .ردلکد یفاکهنیماتیجاتحا یه هنشاب ولشاب

 ساسا هونف یی اس هم داره هنسه رص هبلقع تا دب

 هرخالاب هلس كلف e وا علوا ذاخحتا

 . ردماسم هجابرا یتیدلوا هدکلدیا تابثایکع

 شغاط یلاوبق نکر رر, كفراعمیانبم یرلزوس
 ( ظح) ییهقاخ تانسح الثم یراضمب ندا ی نو

 رد ( عنصل ) یرلضم و

EEیلکا ندنفرط قذاح بیبط الثم  

 . ردراشعد

 نانل واعنم

 : ا 3 ندوب ضم ندا لوا "یشرپ

 . ۰ ردهتاس رکلب لکد یلک ۱ كيش وا

  هدفطو شم رجتسو و لامر هدهرو یا

 لام هه یو لقم ها هم نیل وکلا

 بوسلواهتسح كلذک هدنقح هسمک وا یذخا یروک ذم

 د هتسح هدنقح ص ج

 چ ۰ ردهّتبس

 هدام رم دارفا تب هم وہ تورت یراضع

 هلا یس هلبا مازتلا یتسهلوپ هدلاحرب نزاومو ناس

 یداصتفا تر وص ی رام و دحوت هد4>حیش یتلاعع

 ناه ندهمومع تور هلا راتخا
 هرارودسا كاا دقت دسم

  مارج نایملوا ازج بجوم یانز اضرلاب یراضم
 نالوا تبات ها ع ا كرەدا لوت ندنمادح و

 یهدودعم صاخشا

 رغ تادولوم هتتش نیما لالخلا یراتسحا قح
 هلع E و رود ندردب تیاجو تبا یهعورشم

 EE روحهم ندرزکن یا و وه یرم یانا
 و هداشا والاتفا قرهراو یرادا اد : رثردبا
 هنخب دعل وب حسف و نسح هدتفشح و هنغ دل وای رابتعا صار

 رد هدرلن ال وا بهاذ

 موزل هب هب رسا هوت وسور قاز ناژ روم مکح

 ردشمشقلاق هاا یفیدلوا

 تر وشم مدیا تعجب روشم لسو هدر یدمش

 هر وشم . ردتاده جاہم ر یوتح اهدو غلب اسد

 هسردیا,تباصا هدنباخا راشتسم مدا رب نالوا كلاس

 ردا هراشنسا هغ ف رمو مع تارا هدد هب رحمت ین

 هدهنرام-ق نونفو فراعمو هب رحم ندهسخ لئاشوهسیا

 شمروشود هنکو ا یتسهاج هدکلربهرو شنا تیا

 . رولوا



 ۳۸ س هنیحم

 تا
 ردو a رات وذو هع احا تاه قلرط ۰

 : ردشکهلوا تاتفر لئا تلودره ندا انا نر وعم
 ص
 اوا لوف ندنف لوصا ل رط را ود رمد |

 را رف قجتافوا كا . نانلوا كشت هعتج وم تر وح

 ننلاح تايالوو اوت هللا ادب

 زلناثوعبمن نسا نالوا یرلکویب كا كزلنوبو یتک او
 كنتلاخ سوم زز وا هلفافتا ترک | زاوتمال رو

 ندنسهراتخا تاه

 دحتم هلا ییرفکا تنءهدوج وم ءازآ به یلارزقم
 ءارا و تتففحو قح وا

 ا ا دا و ریلی لعا ى و

 مداخ هتققح یفاشکنا رار ا یلمکم ردقوب ید

 ؟ ردینعم ندخاتحا هراس لئاسو ؟ ردملقتسم

 یار و هدر نوا دن ریو ی اش
 ك کا د كموع تاود نم کک

 نارا رداص میل تم و یو توصم
ESSA ENE 

 لکشتتلقا هدمدنروص کاره فروا رداص ندور

 هدنناسم هل اغ

 یراا ر كثاضصعا هح رازوو یر ۲ هجران وام ندا

 كتققح و حب ملا

 ۰ ردعقا و ها فو كبو نکع سو هدننام هلو

 ءار ۳ وا روسهدیا ماتتا

 راو یدعبام

 یتعمج كب زوریف عفو هدهوص وق
 دوخای

 یسهارورتعل رش د تاسح كن هنمووم لاها

 [ دعبام ]

 هدزلوصو i زورف ۰ اهدا تدوع هددص

 لاج فارطا هکر نرت طعف و . دنا ندرف ودنمش

 راهتسونو راهسک ضعب ندراهقرف نالوا هدقءراب هدارقو

 حلا نایب

 . یدروتلوا قلهبلغ ك رک م ندننکیدلک هنویساتسا
 لا رهمهلم یر کج اک فو زن . قدلت وط هدر , هماحد زاوب

 رور وط تونقا هزع کی کت هب د )هما ئاغ ىر ر

 یدک -شلب 5 تاک ناس يهز نک کا

 ات ريم هسا ەر كدتک هو ادر هالد

 شعلا یتهراک كنستفم هنتشرپ یرذارب دوس

 رشاهدنناب .كدتاف رش هلا هلاراشم نداسوروفا

 سفت ردق تعاتس مراب . یدرونلو تاود لخر

 رر فغح بقاعتم نیدمآ شوخ مترو < كدسا

 هه صوضخ هفارشا نلدناقلاق هرکص ندلاحبسح

 . رایدتنا لش ئز ههباخر نلیروم

 2 یا اوم اخوا نلف ضتضخم هزب

 “لاما هب هل کب رظانم ENE يدا چ 3 ده زظنم

 نالوا نیز هلتعسط حاولا هسرولوا تاج ضیا هاگن

 راتخا الب وشراق هنلاح كنهانما یاضف وا

 )قا اضقلاءاج اذاد

 ڭا هم و لا وحا هدهسارولو تققحقفاوم ینسهدشن

 کد لک تدحهراکفا . هگدروتکرونف ندنرا ومهانایرج
 رادهثعر ىز و تشهد نارج كنم هقغد ور

 نان یزمتحارتسا هاهح و یه لاا یدرولف ات

 ۱۱۳ نا شو اورو ارضا هاو ندا
STرت راز ةداغا ا هدر ۰  

 ۳ ترد چوا یدنا راواسورو قاربشا خم

 ر ظمو

 ر هاو +قرفتم ا SE تانلم

 بو د هل رکیدکی اسؤرو قارشا ا رک ذی

 رک

 >ا

 رد هلک [تهدقدتاب

 ةر"

 م «نطو تتوالاش دلو . ید وا راظتا

 5 .یدروللرا نیس هعاققا و داشرا خیر توش
 هنو دنککا راد هسدقش دصقم و قو کک قا

 ر ید صقم ثان هاج اک یدرولیا راکفا ء لایت

 © دک یی داعا تلف تداعص یطاو تعالاس کیدا

 تقعل قده نع مو ۰ یدنا تآودو نرد "یلاعت و



 وک

 ثاساسحا لاها .ندنکیدسا دا ا دهن

 هلتهجوبو . یدروب وب هرزوآ هنیابتم راکفا « هلباقتم
 دوس وی كوەكنرا ندکتاو «فر وط قدی وط تبع

 نوسریو تکرب ۰ یدروییربک راهرطاخو کل
 لادتعاو هک ا هدهحرد رک کز هر

 : یدنا هدنشنهر اف را نییکس

 تاضیرعت ندیا نایرج ًامغر هیهرطاخم ولردرم
 هلتهج یسهدعاسم مدع كنمزو نامز نا

 هظیت هنکحرب لوس لا تارک اذم هصالخ . غج هبا زا

 ES رب كجهرو تربح . قجهلوا شح

 قمشالکآ هسقفو .یدرویدیا.ماود هدنلخاد ک او

 یرولوآ لباق كمریدنلهحشن هللا رارقر وقعمیمج و

 ؟ یدیا

 یراکفاو قمشالکا هللا اسؤر نوجا كلوب
 . ىد لوا مام ا

 یصوصخح هدیولب تک

 هب هرآ وب .تكننحافر نریاس

 كماسسور نوجا یقهشونوف

 وو كدا تعجا ص هبیهابس مالسا یلامول ندنماتش

 ریز هچور, قرهلوا قفوم هلا هطساو وب ید هلما
 ..یدتا نایرح هروح و دو ات

 تلمو تلودو نید.ی لو لوا ! رشادقرا یا

 راو ندا تدا مت توت ند رها یش ارا
 IS ۳ کا هسق و .لهشب رک هم یدج هسیا

 یسکیارب ۰ مند |هلاق هازمنیدشیناط

 .یدتا هد E ek هدسکی ارب . یدید

 زما ۰ زر

 شهدامعا . یدید رشمتشلا توا هحل ر دلم : .م_ وه

 تاج ۾ قدر و دا ا كمشب نو ا اذ ۰ دن

 کو E هزو زو نوسل وا دم همح

 نیما ندزب .زکسولببهشپروک هلمزب یک زککیدتسیا
 تاما ندیدمسش هيز اک ها لوف ین راکجهد لوا

 ۳۹ هع

 کیر Gk نما هلا هج و رهندزب ا رو

 . وایدید زکیلیوس تس رس
 هر ندر, یدیا هل ببس هزکتمجوب وها س س

 . یدلوا هل یداب هزکیالب وط هللا ناحیهرب هل وب

 هتشپ ارس هدهفاسم دعا ردق تعاسرب هکبوززف س جب

 ندنسنلاها نیکو یتا ر

 ناامزوا
 رب . یدالشاب کلزیع یلزودو قلقخلا یهدنکناو

 . یدبوق راهتسوا . یدربتک هتسرکو هتح نوغاو ییا

 هدنوک رب . یدروق رلان بئاجم طقفو باشخا اطر,

 بلج اشا ییخرب ردوب ردوشو هلادنص ردق زويد

 زویدبهدر وعا وا و ا یتح . یدسا

 شالت چه یخدزب شعبا قرصهراوب ردقیوتلازسنارف
 هه اطر ایرتسواتوا . ءادشودهنقضحم كعب ادرهموتسوک

 نا وا کیا ار اد رک اشهبنجافاکمو

 نداق و كاکرا و ك وچ وک ق ج هنالپ وطبونیشاط ندورب
 .شمکج هدا چر هلت تودانیوا ورتایت قلخ ینجا

 راحدسا ض وضح نذر عمل خاش ا راج ور ای

 سس ۰

 ردراو یول رب هدنما

 ۰ یادسا راحتسا لحرب قلنامروا نده رحرب

 هناشرپ ان ون اخ ول . شمس شلوا ی ندا

 هسا هلراسنحا هدنک وا ناوساتسا كب زورف فرصتم

 كمر وشود ته ارش هصح هال ندو راک .یدیارومان

 رویشیلاح هکمرتسوک یتیندمو هبیرت هراببنجا نوما
 هح ر ولشالک |ندنسهحبش زعاقشح راتهج وبهتشب | .یدبا
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 . ردقاصزا ج راخ شاش هد فالتسا

 نایوب هدنراهوب رک یواسهو لاظمو مورح ندفاصنا
 ٤ . ا

 نا ےس وتقا وع  وسی راق دا سعوا Es ۷ كرل وا
e 

 را ودا هک اس لاک نا 0 لشق ندفا فلا و تربع رفا

 ےس ۳ ی

 الاثم ٩ و فا تعاس گن 2 + ۱ رھ حا او ۱ د ۸ اس
 تا ا 8 7 ی ترا رک ت

 . رولوا ىلاخ ندخشر و ۱ 1 1

 ا هجا و ارس هجا هارد رش تم د = 1 1

 |>“ 2 ۳ ۹ 5 ۳ هد
 تماس و لس همسرم . را توعد اور تا۹ در

 . رانا تارا

 یفا کن اہد كلا ی اح کد یاد قف توانا

 اهرم هر وا زل ےن یهاحما یا سس وک ا.هد

 ی ۳ ا 2

 . رد روت یراز رص ۳

 تر ھا ها ا فام 2ا هر فخ (تاطم هم کم ت رمنما

 اص وا نالوا یشخف رش هتساسنا هکنوح .ردمزا قمل وا
 س ةه ۳ تب

 3 ترق ر فازا دنا 4.1 اح
 4 سم ت ےہ ا

 قحا نایب

 كا راعش فاصنا هسیا كلاما

 ۰ بلاح یناعا

 ۰ رد ہہص وصخ

 ۶ ا

 رلنم وهم ۰ هل هلا وز وک ریا ندواصنا اسب هدنلرانال وا

 یناعا یا هدناعا فانا

 .رداساره ندقح . ردعر وتم ردقحنم ہدلاح یه و اعاد

 ۳ رد هداز ك

 یهالاداع اص وصخ ۳ كەل

 ند طح 5 رب

 هلاعل اب

 و ومح

 ها رهاش ê ن

 لا رانا وا رادهقط و لا لاسصا دو دشر

 .نوسروم نوعمندلالضو ءب زهحاهم و نوزفا یفاصنا و
 نیمالانا

 قفو دما

۷ a هج د تاس 
۳ 

۰ ۲ 

 هدنفح بناجا س یسهدافتسا ندهبندم قوفح كاجا

 یدنک تااجا بس یزاوننامهم را يدر ك كع رم

 نیرخأتمس ینیدلوا لالح داذخا هلبرلاضر ینرللام هدنرلتکام
 سس قیقدن هل روص ترد كن هطروفبس دقع ki هتناناس تاناملع

 هل راحت سا افس س

 . ىلح كناضارنعا ضعبو -- یسهطروغیس كانهلو# "هعتما

 ییدلآ هرابتعا رظن یدقع لح كعرمش

 هزاماو ی وقح یی دل وا Al 2 ےس او ہی تا وکر

 5 ° بت ت |

 . زابل وا للا ھر 4س ارس و وقح هده سرا هدافتس
۲ ۷ 

 یجا 3 ردهدرد سم روت هلماعم ید هد اع رحم ام

 ۰ ام ۳ :
 درب اعع نالا تحاسیارب ها و

3 

 هد مس وتد 0 نعاتسم 3 ناسا هرات انا

 قارا ةد افت هغ دلو هدهسامع الا
EE 

 یسمهددا زواحهنس رلو وقح دل ریل ۳ و راهظا و

 “لح ك هما بأ تعا ۳ ی زا واسم راب | یک

 یماقم ولع و تب یمج هح رد كاتە رش هغو ا ندنسایاڪ و

 . ردفاک هانا



 ٩۷ س هفيعص قحا نایب

 نالوا تلادع ےس یک هنع هللایضر رع ترضح

 هنلادع دب هل ربخست و طبض یي رشسدق كنهفىلخ رم رح

Eتادعاسم یدک  
 یک ه تد نیم ند تازاتا درو 8
 ها هدن ران راخا لکد راب یشب داوا یتیم هتل ام 8
 نالیدیا دع « نوسالوساق » ساسا طقف . ردیاتاسا

 هنالامعتساءوس ند رط ةع نعال

 -وشود ینسهراح یفر كنمهلج ن وکو ب یدیاهلداےغوا
 . یدزامهللوب هد رضاح لاح « نوسالوساق » 0

 ی را اه فهلا هلک ا
 ندنظ رب هلو ۷ در هی رایدنک هل راذعا و للع ریه

 . زردبا هزت یهلاراشم هفلخ هلس

 فطع هی اراشم هفیاخ راذالوابقاو هبهل ود دوهع

 نالوا زیسموزل كب كنهمنامع نیطالس هدایز ندهلئسم

 یناه كناماما هجون قرهل | هرظن ی رهمقا و تالق

 هدانز اهد رلدن وشود زار یتغج هلوا فععنم هب هطش

 . ار ولوا ر و

 نانلو هدهمنامع كالام هلش رط ترفاسم هیلع ءانب

 دک نامذ نالوا نده و یکتا راها

 لسهر نانل وب هددیبذجا تالام هلشرط ترفاسم ءانب کوب

 لام وا هسردیا ذخا هلساخر یلام كنبنحا رب هداروا

 کنوح [۱] نوسلوا شرط راهو ار هکولو .ردلالح
 ردغ» هتنرایدنک .یسطوا ءار دلنتحا یلا

 ساب هدنخا هلنساضر اما .ردهدیدق یی
 مالساراد . نونشا هسردیا ذخا هم رط ه . ردوو

 هلنماتسم سرب ندننیدنلوب هبع رش ماکحا یارجا لت

 راد نوچ ا لسم رب هن ۰ زامهنلوب هدهع رش تاد وقع

 ا یذخا یشر ندنماتسمرب نالوا هدمالسا

 مهلام ذخا هل ناف برطاراد یف
 س

 یمأتسلا ملا فال 1
 ردغلا نا الا ال حابم مهاام نال راق وا ابرب ولو مها ضرب

 ۰ ( رات ادر ( ا مارح

E 

 نادم هقوتح هعاضا هدنافالتخا كج هديا دلوتندرلدقع

 ماکحا یحیی وناقدقع لح عرشهکر ول واكعد .ردکمهمرپ و

 هلمتش احهدنناوف قبطا .روسل | هرابتعارظن نهع رش
 هنن ول افدقع لع كال واقم و دوقعو یره ران هصخشو

 هصوصخ قوقح یرلهلئسم یجهلدیا بولیدیا قفوت

 یهعرشتایرظن ندننیدنا وب مولعم هجران وا فقا و هلود

O E NS 

 اقفوت هتنوناق یرلع وبتم . ردراکچ همهروک تیحالصر
 یرلقدلوا بوسنم كنالواقمو دوقع یرلفدیاب كيناحا

 رار هلقلوا دهع دّتسم یسلوا ا هس ەمکع ینجا

Yg ES AS 

SENET یک و و هو هال EEL 

 هل دد رب هدا وفو ردش هلا لاقت سار قالرا یهبعرش

  eنرو ام یر و هدف رکید

 مکج هدا راعقف رص ندل صف كللدمش ندفح هزاب

 لباق هنر ندهععرش تادوقع  هطروخس دقع

 ندهىع رش تان اخ « تانمخآ كەدياوبو لدملوا قفوت

 كا كلاملع E .یدشلدیا صع امدقم ینیدعل وب

 ادانتسا هب هبهقف هم و ماکحا كنسضع را دف

 جافرب ییدقع هطروغس هروکهیدعلاطم یراکدتسا نابمرد
 ار

 وا

 ه سر ون وا هب دات هد مع تالام هت ندنف رط ها موف

 تانسمضآ و .رول وع وق و هد اع تالا دفع

 یتنمضت لدب نریدتا هطر 0 هام عم ۰ ردلکد راحو

 لةو هدهسر ول وا كالام هد وخام هسردا کا ندامام و

 . زالوا بط

NaS ۳3هطر وخرس و رولوا مفا وهدهبینج الاغ  

 كلام هطروخنس لدب هدنردقت یالص كلام نالبدا

 كندنحا € و> ۰ رد ول هسر ول وا هک هدهدنجا



 ۳۱89۸ >> هم

 . رول وا دخا ها ساضر یرالام هدب کا ی

 

 ردلکد

 هراب ۰ رول وب ع وقو هدهب جا AE دمت : الا

ES7 اح هد وب هسرونل وا دحا هددسن مع  

 راد وح

93 

 EA اه رش ۳

a eء انس هدقع دانف هطروغس  

i 

 ۰ ا 1 درد راو تر وص

 بط تكعا رس یه اسم لام ا

 ی ا ن الک م ر ۷

 ی هدمسق وب ز یسا طعا هیاسام و

 ام ها او
 ۱ تارا ید الس لاف نالب دیا هطر وغ مس

 نوح . ر و یشهدو سو وا
 اد . خهدیا لور رار یدمش . ردندهدساف دوقع

 ا
 لا مولم ییدلیا

 میاسا هب اتم 4م وا ھ ترحا هد وديا

 رس نوا یو تلام

 نا ندا هدهمن اع لحاوس بول وا هداج أ تالا#

 ها سم هب یج هط وخس ك هل یسهتدجا هاب

 هک فرش یا هدب و ر دتا طر دکل یر وک ذم ها

 لاڪ و د حاب و هو ق او یا نایت هست

 ۳ تا ها 9 یلدا تم ور دحا ك انف رط

 هدب وا راش کا ندتما ته 1 یاد تست دیه كلام

 .ردندنلرق مزلد الام مازماا ءو 5 وح ا لااح

 یسهلن واحم کت هحاد و 9 هکر ولید هدضا رتعا ما

 هد ردع ییدل وا لاله هعبد و هسردا ذخاترجا نوچما

 5 و رحتلا ن هق اف ۱ توا ۱ رولک مزال نام

 یھ « ۷۷۷ د كدام یعوزل كتا نا وط ندبس

 ندارفوب یسدلسم هطر وخس هدهسلا ندحارص ییدهدام

 هطر وښس لا نالیدیا هل روذس هدول ارز 8 ردلکد

 ۳ 2 ۱ ۱ هسادوو كم هنرفس کلی بولوا هدد كنج

 ها یحاد 09 یخ طروخ اما ۰ ردشلدا

 هلقل وا شما ترچا دخلا ن هجا لهجو لجن كي دعا

 E محا هلا و رولوا شاوا 2 ا

 نایب یتیدنلوب

 قلا ناب

 نک یزاربحا و > و قرعو (E وم سا آ کر سه

 8 رک یراتج وا نماض خیال ود نداص وصخ ناملو ۱

 هایراتحا رص كم ههقف E و تاب هام

rw 
 نده ۳زب نالیدا هیارا هند وا هد ولد ردن ما هل رط

 نما كلو وا هلر ا 1

 ست

 یاتنا و

ERE۳  
 طقف . رد مر را ەلەس ندا

 دا لام هدهار

 نامز وا هساد « معما حر هسرونل وا دا تالام 5 ا د

 هده رد یامخ دادن روت و E وح . رولوا نماض

 ةا هنح وام
ِ 

 رو ارادن هههقف هدعاف . ردشعا

 یمالس تفص راغ دوخابو رولوا

 5 .زدرادتحالاع هتعع اس هراغ فرش

 ۱ ا ا یل را ماع هرتخت طلراخ
 ٤ SEL یه رد هد E نوچا نحط

 یوق هنا روش E , كج هد ترا کا ڪر

 E 9 هنار | یتسدرب مح دن یحاص ی اد خر هډ ود

 DS 5 هدبولوا تلدل

 ۱۳۳۳ ي دا تل نوختا
 هسا ا هنر دا وا كياد كالع ييدتا صان وجا اقلا

 ریرذل یبحاد لام کن وج . رولک مزال نامض

 ۳۱ لع اا ییدلوا اج هر یجنمرکدب اما

 سشعا اقلا ی رطاختوب
 ۱ رول وا جا هعاخا

 هردم

 هل راتخا یتلام یدنک هسا

 هل وا بولو وا قرع كاد وس یجهطر ر وتیس

 ود یح رده مهما E LS كراش ا

  جون دنا م >2 هلام

 الم هسراو یرش هدهننحا كالا درام اما

 ا یرزام زاهر هدنمسا یدفا یاد ندنداسرد

 نونبز یون و۰۰ هنر نادار لم ى

 کرد ر رد 2 یا

 لام هدا اس رام ی رش هسرزوا ا هوا



 قلا نایب

 هطروخس هحنج وم یدزب هلمح نال رد راا لوح

 هدقدل وا ق هنفس هدرةسو ريس ئا توردتا

 تالرم-م لام هجا هب یحهطر وغبس هلا یوم فر

 هدلوتناتسا هد وږا ذخاو بلط ندج هطر وټس یاد

 ید ندا نا رقص یهعتما لصاو نال وا کیرش

 نوجا ىدا 8 ا ET لارا هم یدنفا

 ردقه یه . ردلالح

 ینجا یا هدهبجا

 تالاخ E هدهسرا دساف دقع

 ندایاموقو ی شل وب عوقو هد

 نالواتراګ ك رش اضرلاب هطر وغشس لدب نالیدا ذخا

 ی ردنوک هب یدنقا €

 ردلکد

 دقغ هدیوناوب هدالسرام یدتفا یذ رجات ِ
 یهطر وغس لد عمو رولو ع وه و هدار وا هطروخس

 روصتم عزام هررلخا هاقا وا

 تهجت قجتهناو ۱ نام وا هسردیا دخا هرټدا سرد

 هدن یهطروخس هلا یدقا کک 8

 لدی نوجا یدنفا ید هشراو هعراتم هدص وصخ وب

 هبح ےک

 ردرا 9

 تم وعخ هدن راد حمد

 یهطر وخس لرد N نالوا لم و كنماتحم هدب ول وا

 رد ادا دعا ب هسردبا ا-طعا هب یدنفا ید

 ا یهداب اس رام ۲ کن وح

 ردکعد شعلا

 هطر وغس لد و هر دا سرد ت و

 هلقل و ادساف دّمع | رظن هدعع لحم هسا ا هدهسلار و

 بم مار یذخا كناد هطروخس هکول و

۱۳۱۱۰ 
 نع هقفح 7 "هلاسر [۲]

 ۱۷۷-۱۷۹ هغی

 راو یدعبام ۲6 هفخ ۳ دلج راتع رد [۷۲]

 ندنسهبنک طبض ازج زی

 ضرر ا لام بونم وا

 هل هسا وا ین

 لو بط دخاوب

 ندیاع یال هق رفم هات سا رخ

 و 0چ

 ٩44 س هفص

 ند «دادنن-ا

 [ دعبام ]

 عابط كرەدبا تکرح ییفوت هبهروک ذم هيرن

ELE EY EEE CEEلا هتس  

 E ناو < ناحآ ریذح هوا كا هدنص وخ كما

 : هک و روا

 ناب رس تن ط یارجا دادتسسا ؛ هاو یامکح

 ۶۱ عا هدمرلطا E اراک نالوا شا

 یربندهتوا كراب ون« نوما كملسهريدتبا لوقیارآ

 یسددقع « ا هدته ولا » یراکد دنا ناحزرح

 یداقتعاوبهلا احا قرهلوا جوزغ «نیریطاسا كلوب رصم

 .ردراشعاتمجایم هنلامعتسا هل حرب یک كعا نیقلت هسات

 و هد هد یرگاا نعتو تاتتا

 یکه راسو تراظن ههر روما « برح ء تلادع الثم

 ۰ را (اشاح ) یربیه ندناساک تاردعمو تاریدم

 یهو شملیدیا صصخ و حیزوت هردم هل 9 یریآ

 فالتخا ههل ۱ نب دوخاب  تراظا قح هد ص وح

 ههل الا هلا زکلای حجرت قح هدنرردق یعوقو

 ردشعا راصحا

 رحس و ناسل تقالط یرلفدل وا راح نانو هفسالف

 یک یراکدتسیا هدهماع ناهذا

 1 اه ی وا

 هرادا تكمرتدسا نددادنسا و دا رها

 یه دح هدشعو هل راثاس

 ناع هد را

 ی را ها یا کا

 ی_راصوصخ

 ۰ رج سلاح هدا

 ا یالوف یال وف یخ هب هبل اع م

 دادیتساعلق « تی رح تش كن هينا وب یامکح نکل
 هدناذدحلالضا و كب رشا بالود وش یراةدروق هل رکف

 كوس ةبسا هنا اط وحلق تفس راز اكوا لطاب

 ۰ ردشعا دنل وت هرم جا وہ ك و

 ر ۵ هنرزوا یراسذشا تکی رشت هدععوب قلحانب
I, 



 ی حج فا

 كعااعدا یثرب ندتهولا صّاصخ هد ساتم ر ساو كب

 ل 2ا لاا « رراکهذومش لیخر .شلخا یوا

 ی رم 2 اور یر تسدقم

 ماه هک سا رک اقا سرش هقلخ هاب را هلعف ُهمقاو راتآ

 ردراشعا

 اه هلا هنافطاخ تعرس ر هل وا مقس داقتعاوب

 ناوعاهدنفرظ نامز زا كب هکردشعا میسوت ینراشتنا

 شیچ رب هجوق :شاوآ روهظ یا« رس
 رب ابد لا

 4 داد

 ا یلاح مصرع

۳ 

 نددراج كما تارح هم ظع

 یاوعد رب هل

 یدح تی ادعا!

 سد

 هاو هما د ملات قالط۱ ىلع كت رثا ر

 ندیسا س ا 9 e زاکفا 9 د رس

 E ھ صضعل هس هرا ساب ۷۱ ا

 زا رب ۰ مدیا

 رو تن رگ هاش راتخا ناس زرا

 زکج هدی

 لر ء«دشدب رمس هصوصخ ت

 بولسا هد داو وب 5 هد

 نما “احا دل رهریآ

 رانا رعد و او
 س

 ST SE فانا!

 تاروت ؟ E ا ةد ع يیدسا سا تب هب وامس 0)

 م
 ؟ ا معلق رشت هدقع

 ی مجد

 رسا ی كولم ضصعل اما لوق یا ج وا شاسا لس

 ته ماظن هد شه جا ند و . نکا داسقا

 7 یوا ر

 سونا 5 نقلت ET روصح 1 لجا كال

 اد هصش كا روت اس

5 
“ ۲ - 

 ؟ گدا دا” یدحوب

 نيلم تلا نكل

 3 توبا ۱ هب هعحینم ما وفا ندا تردا م هل وف یتسا رهن

 ی” هل سم ردو NE كنفصو ) توس

 رز > ٤

 کلب هدلکد قرەلوا هانکسا جیت كلقع

 قلا نايب

 دراو ةيا ك نديزاج یانمرب نلک مزال ینا لوو

 صل ء.هر ا ماو ا هوا هد رلش م«مهدیآ مه یغیدل وا

 نالوا راح یربدهب وا هد ) هللاء اس ا 0 د = هراج

 ۳ وا هلن شب یگدق دایتعا 7
 (تون)و شم«هروکقیال ینو ر نود ندنوهدهدقح

 "یداو هلا لح هتساتم یتقح دلا وت یسد رام تفص

 دو ندوب ۰ ردرلشملأق بول وا ناو هد و كشت

 شخ كنم وناق ةوق اربخا مه . زرمضع هلادلاب
 راندا كاردا یتققحو هدنسهیاس هادا ضف کا

 كردديا عوجر هب هلبحا ماکحا لصا (رلاستورب )
 ۳۱ ۰ ات ردق رج رد كالطحال .تبسدعم
 - نالا هد > ردر ر ۱9۶ اع یشراقدراذهاک

 . ردرلشعا كرت ییاهظعت

 هدیقع نان « غابت یتهکحو منع نآرق :ترضحاب
 ؛[۱] طارقوعد كرهدیا لاصبتسا و مده هیلکلاب یی رش

 ترحر طسوت هد یرالوصا [۲] طارق وت-ورا

 یتساحنم هدقع یراب دحو < کے یدعاوق هسا س

 E روت ناو رس

 EE كمکح ن

e aتم کح ناش شنیدروق هرز واهن  

 هرات داتس دهع كتا مع> یاغاخ ءصاخا

 ء لگد لا نیاهد ییلثمرب كنلالجا

 نیدشار

 رود فداصم
 « زیزءهلادبع نیارمص - هلس هدنس نیملسم فالحا ی

 افلحمظاعا ضد یک دیپمشلا نیدلارون « یسابلا ه
 زارا هدنامز هدنصوصخ ناسا - هدلاح یراقدلوا داش

 ۱ . ردشمهعا تحایم

 یداهیلالا لاع هجردوب كتدابسو یرابتخ هدلاع
 ۳ 2۱و سم افالسا یناه.هم زف تاه هلم
 نا ] وبمآ ون ]رد رب یا ۵. EE او

 :هتعوم ءرادا 1

 كا ا 7



 4۵۱ س هفیخم قلا نايب

 هدسههاضح و تقفش شوعا كنهدلا ورپ هني وح يا

 یعبط یا اغا یشراق هب زک رمع لا یدنووب
 تشدعم زرط كرەدىا ع هزاسو زا ي نا

 یوخا فطاوع ۽ یدیعاتجا تنه ُهطبار « یاگرتشم

 ۰ ردنا نیمات و راضحا امام

 راو یدعبام

 ندلت اسم نال وا هانم یفده هد السا ند

 « قالط »

 دعب ام

 هنتشمد قالط تحالص هک ما ونوا هدیتسار وش

 ناحجر اضع قرهلوا اوهداب هقحوب حوزنانلوا عیدوت

 ك « جوز نر تا ند EA لتا هل رطف

 کیم ر

 یحو < کم ریشم هوه ناحفر کمر و وص قادرابرب

 یح 3 ههو ل قوص لد وص قاحیص

 هح رب نک لک ندنسهناخ كساب کمر نما ینجوج

 هدنحاکن ثحت یسەجوز [۱] نابلوا روی . کمیتک
 یک یدلوا واک رو ههشاعاو قافنا هدئدم شدنلو
 e هل.مان رهمو كمهس تفورب هد قالطلادعر

 هرخآ جوز كتداق هلتروصوب هک ردفلکم هاکمریو

 ددعتم نوار ککرا ۹4 هدو هک | ردق کک

 بوفارب یا باجحمالاتسحو قلوا ىرلهج وز

 یتشیعم تدم هجا [ زمکیک كپ هایناکما قاآ یتسیکی

 ERE ابن واشر اق هتناحاتحاو شعل | ةا تھ

 «ند اکیا وه ماطر كنم ران داق ماا سا هک مرهتسیا كعد

 ترابع ندهیعرش ةبقیقح تایضتقم رایش زکید هیوس [۱]
 هلتیناسناو تک ازن قوسندنفرط هجوز هدنجراخ كنو بولوا
 تاالا ضعب دنتسم هناداع دوخای تامدخ نالوا عقاو اضرلاب

 . زامهنلوا لوبق هدضارتعا ماقم

 یراهاخ لب ام ےل را چ ها نکس

 تایسا E « زسهمش وشود ردق راتوب هدنلخاد

 .زامهلوا رلسداق شمایدبا هئ یرانحارتساو تشدعم

 تلادع مازا و تعفش و فلطل لاذباهجرد ك وص هدنقح ران وب

 . ردراو هدک | یایاصو هللا عرش ناسا نوما یسلدیا
 تاحوز ددعت هدنسهرا فئاطوو قراصم ردقو تح

 [۲] ۰ ردلکد یراک كج وزیه كما هدافتسا ندنسهلئسم

 یحوز یم هیهعورشم باساو راذعا ضد « هر وص 5

 د کا مه همک ت داف هرزوآ قهلوا یلطق ندنفرط

 ا

 ن لکعت ی ادع ترنم یالطلادم ,كناوسن

 انوا هدنقحیرلاعدا لج كن راض» و یماضعا كئامز

 هما رتحا "اماعمر ̂ دن اف و دست یتسهبص وصخ یاس

 ندنزوبقلواعومسم یرادرح لوق یدنک هرزوا قاوا

 ها وار ی دم ورا ا نادنلوا لمح کک را

 E سل ور ماوس یه اما یتاروا
 ینیدلوا لئات كرل داق هدرلاوعد هج وف یراق نشود

 نالوا داس هک قوح هتواکدسا ت اکم ندزاتما

 نروک رودغم یمالسا ناوسن هلبا نیماسم ماوع ضع

SASSو  
LN SS 

 ندقالط تروص چوا زمکردتبا دادعت هدیراقو

 لبراپ أریدنک ةيادپ كندج وز وجوز هجلک هنسبحنج وا

 ناک هل وصح
 باذعكهب روب تقافر وش نروس هرمع و یرالاق زجاع

 « یراملس تنمهاح كوو تنح یرف هلل زاد تب

 ریاس مک دما كماسهلوا لئا هقارف 0 دوخایو

 اعت ه هیندم تافلکتو تادابتعا مقاطرب 2ا ك نکل ]+[

 ندهشاعاو هرادا یهعوزر ۳ تعاا هفت دوخایو

Eهات ددعم رم ید و یا درلهمیک قوحرت  

 رود ندتقد رظن هدیحهلیهدا هرادا یهحوز چ وا اهف سح

 : ردیلمات وط



 ٩۵۲ س هی

 تادانسایشراقهتسرب ر تح ر «نالاب ES چاق

 ین راتنسالا هجا ورا رسا كهل اع رب ,قرهنل وب ەدەنان ک2 س ومان

 هنا لا هدنداق صوصخا ۰ قرهجاص هب هب ر وا

 نادهم هفماقارب لابقتسا دما هکداب و لاح قحاقح

 هنسا هدمالسا نيد «رداکد ندرلش رراا لقع یسملیریو

 ITE GI E > یر یا اب ی ) ARB تاصفو اف تشسهح هو هایش یار رود

 نوچ ا ینردلوا روم هربهشا و تاسا هدند رز 1

 لاح تح .رىلاق هدنسهر را ا لا وحا را رس یک وا

 دع هور 5 هد ا تعل رش كقالظ عا ما ها

 ےرشنوا ف نار قالطلا و یسمایدیا كاسماق

 E e تا ظز [ ناسحا

 | رفالادع» هاهح و

 هر ی یا

 ردند+ لاع تامکح

 هوا ور و

 دوخاب و نامدلوب > وزراکب قح هل ۱ یس مس اه پت

a 

E E 

 ردو وا كقالط لوح E ناج وز ا لافتا

3 ۰ : 
 حا 2 یرلبداق نانلوب یو وصح لم راع کک

EEE REET FE 

 نت ند .ردرگدیااسر نوجا نک یلوا ی

 درلناسنا هسا ددح و دعا نکما ناو همدم السا 2

 ی رام هدا 1

EE E یخاوف هی یا 

E 3دادا  

 جاتح ۵ وسا هد حاد هعو ر ھ EN یاس ۳ 2 م 5

 ندر کش نالوا تچاو یسماملس و وا هدماتم وب

 نالوا ماست صف ادد هلا ددعل روک ذم هدیر

4 ۰ ۱ 
 یرله نع زسنارف مدته هنس یا 3 رد ر را 4م طع تم دح

 راک هک

O ESلاوخا تلعا ۰ تست تک  

 سو وش صقاس ۰ نانل وا سح هدنسلارف

 ینددل وا تو ودم هخم رد شالاب ال وو 1 ارتفا و 0 | هد زا

 قلا ناب

Eفارتعار ج اهد ندو ا  

 . زامهلوا تققح

 كت ع رش ماکحا یهدنتح تدع هات سانم یی قالط

 زکچهدیآ تح هدر هدندهاقع مکح ییداوا نمضتم

 هللا هرح هدلاح ینیدلوا مر ءاربتسا دوصقم نرندع

e OS eا  

 دراودصهأخ هر هر 0

 Er ندا رو تالا وس نرو

 اد هغی دا وا ت نده ی

 کلا دوصتم ندیدع هک لهدا ضرع و وا

 هدبدع ها تولتا مر هات

 م نایتهزوک

a9 1 ر  

 یحوز کردنوچا كنا رد رب نددصا

 توک ید سل وا هب وط وم رع هحوز ندا لاح را

 ادا .ردموکح هلدع تدمر تالت ا یا

 یدیهسل وا حر ءاریتسا در ء دوصقم ندندع تو

 هراءو فل تدعو ردا تب ام هاو هضح نوچا

 ادعام نده ر ءاربتسا كندع هالاح وش ء یدزعا ماشا

 ر هحاکن ٌهطبار هدرلنوا هکردراو اهد یاسا ماطر

 قالط نوا یا جورو كمریو هصوسصخ تيما
 رب هحلتسو 'هغنوب یناکما تدوعو تمادن هدرابجر

 ع وكما دیدع یتدجر تدم هرزوا یار نادم

 ند رو الح 2 هه >٤ وز هدنفرط نامز ندنا ا 2

 ( دادحا ) هدهتف ناسلو نالوا هسا یسملیا قون

 كجوز هلتم کو تیرو عونرب نایدیا دای هلا یما
 را اوت روج ویر كجا ساټحا

 ندا باجحما یعوفو قالطو قملیراص هللا لا ترد
 ندنحاکن حوزو كما ا قوس هزارتحا ندنرفانم باسا

 ینادقف ما

 هقه ك:> وز اتهد تدمر س ندقدقح

 . ۴ در نک یا بت ج ا کیو
 ند :دای«مادا اهد ز زا 2 اماع و ویه رح "تاله اس هم ر ها

 . رد ا هز ول E اطر ه دی لاع نالوا تراع



۳۹ 

 ٩۵۳ سس فب قلا نایب

 یتساتم لیاوتنا للا لاکر ٩رد هاو ی رب

 امارتحا دنناش كنعرش دقعرب نالوا هطسا و هببحایتسا

 تدمر كتیراثا ضب كلرهبهدیا لالحا هلرماع هدنآ رب

 تاوا جوز یسجکیا .رولوا لاح هلآ ی
 نوجاتعحرهسردبا ABS «8اللط دیاش هد وا هکر دقح

 ہا وا رادناب

 اهد تور كنس:ح وزو یاس ەل و نامزر هحشدنک

 دلرءدیا مورحندقلاق تسیرس یک شعا هدنحاکذ تحت

 هاسهحسا و ى سح عشا كقالط هلل ر وص وب

 وش رد کب و E كقالط CE ندید وا ھ

 ہہ أ

 ندنلوع وفو قالط چه كره وشود ید نم لا وحا

 كج هلک مزال کا “نس راح كمهمر و نادم ee وقو

 یادش ات سرما یداش او ارا کک ۳

 ردلصاح هاب |

 هقف هدندموا هدوا هکردقح كنهحوز یسحنحوا
 ییدل وا نو ندحوز نا دو هلا قاقحتسا هر تک بس و

 ندنسماسهلوت نامزنوجشآلسو د وام را ساهدنر وص

 . رد راع ندندادتما تسستما ا 97 ك تداعس و

 هد توس وكانا جوزوتالوا جوز یماخدرد

 ندر كح وا كالو نالوا توللعم یسانوا قلت ا

 هددب راح ردیتفک ۱ ءار سا هرزوا قلوا قح

 كنهرح « مارتحاقح نالوا دناع ناش كنحاکن كنوا
 ها رس هب هرح كە راح ى رکی نج یتج همدل وا ه لنسح ی

 تا و زوشل وشراق RR هسا هو نارصش

 دم وز وا هدندع لاک <a ینج هل وآ عزام Ec دن روصت

 سح هنسدنک ینادتف ما كتور كمردتا

 دن احا یسمامن شوخیاج و زهدحاکن لاح هایس؛طسا و

Es 0 ردقوب وز هد ج رد وادنعض ود ام عول رب وشراق 

 E قاق

 E قافلا هفظو كندیراح نالو! ملعقنم نکا

 ا

 | هانکسو هی ندقرط قر رام جور

 هدنهجو كقح ناک لاقنا یک

 هکویلاح .روللوب هدلاح ر, ابهم قالت بابسا نوچما ییاص
 یبم 4 رلامحا وماكو ی ام كنهرح

 اا وقافتا ا
 ىل مح دنقلط م

 جوزهلدم رب نوزوا اهد هبسنلاب

 نر در رهن لات دا

 هدنندع كنه را رلکل واچ وا ندهروک ذم هدرا قوقح

 E كو هاتسا ندندل وا صفا هسدع كيهرح

 . رول وا شادآ فیت

 تدع E قوقح نالوا رتعم هد دع هنس

 لداعم هدم ضح چوا نوچ ا هسا وضح جوا قالط
 نکیا ی | قاوا

 ول وا ندنج وز دسر آ یاس كیوت ءر و

 چوا هرزو نوا یا ترد داق ولاةدع

 2 او دایعاا) ER  ر ها

 یار نق ي 3 4 وا كحوزویع تک هاو

 یهاظجک زار .یرتا كحاقلا نالوب عوقو ها فعض لاح

 رک TA ىیسملوا
۹۹ 

 ید تیم رز اس نازک یهو ف ل ی

ESدر ود چوا هدیآ ترد هرزوا لاومو و ناو  

 ندنکجهل د اح ورځه هدنس+هلار درود ؛ندنچن رک یقرت

CS SENE NETS TEESE 

 E را وا یاب اقلام هدندموب د "بس را ول اح ۳

 ییاع>الحج هد:حوز ندیا تافو حوز لوا ندفافز
 توهم سا وا حا هبدع ناع هدكي وا هدلاح یبیدل وا

 هحاکندقع ندا رر ها او تاع مو نالو تیاه هلا

 وبشا یک یتیدلوا ندنادف تمرح همساررب در۶ داع

 قح ED یدادحا قح كحوز E ےرح

aاحا حاکن راث | هدهلساعر ههلباقتم قوقح یک  
laeنالو تام هلت وم كحوز یافزلالق  

 هک ردننا یاد قاب هی راذن ۳ هک

 فاهزلالو کوب لات ا ۱ هدد روو دج وز

 .یدقجهلا روم فدا یددسل وا عقاو تقراذم هاب قالط

 ند lol ضع 2 قردل وا لاثم اخ



 1۵ س هفح

 هلقلوا تحالصرب شعلوا شخ هلاحر +قالط هدمالرنا

 ریبعت ( ظیلغقاثم ) هدع رکن ؟رق كحاکن ٌةطبار ربارب

 یت م مار ماودلابولط م هدراهج رده هلهج و یی دلر ور
 غیرد ا 9 مزال رباد هتعیدلوا

 یدعو ص ندفدل و عوفو ق الاط ر ردش ماا روم

 ن نینجا نوجا هحوزو جوز هم ندنال اک

 ناساو 1 E ا دا یرلقدلوا

 < ناف و الو نما نوجما لسوت هدوامم

 ااش زما ك غلو را اهدتاقرب ت

 اش E وش یک کج ەل هدا هوالع تور کی

 5 E اهد هعفدر هلا قالط ینکیا درو

 كس اکن تن هسرونل وا ترامج هدهضاقا كتسحشح وا

 یجنر دیاشو ینج هلوا

 كج وز
 ۲۰ E ك ر هلکهنشاب یلقع

 همر اک ودر ss هسدعنام كقالط

 شمقح ندلا ن ووا رق دو

Eنمهدیآ + هظفاح یت ریس و نکع هدهعف د یا  

 هرزوا قم لوا هرجاز "هلماعم ر فرص قرهلوا عوجر
 ر کک هح وز اتش الادم و كمك ندم تدع رب هنس

 ۳ ۲ هزار | : 2 3 تا بح NE ى

 لل رب دن رب نوچما هداعا

 لشا یالب اداع قرەملوا لاتتنا

 و هاو تار

 هدنلاح دوصقم حاکنرپ

 جوز هللا لوا جوز وشراق :نیرکف بلحن هرزوا قهلوپ

 هاعراش ناسل ههل لاح و للع نانلو تراع ندا

 یحوزت هاتف و تالوا جوز ان داع هلروصو و كلدا تنعل

 ندا جوز ندا جوز هل رشاصم دصتمر هدنزرط

 تاحرد هتس و نالوا طونم هفداصت ر دصعم فالخ

 هد و 9 ندنع وو و تورافم نانو عبا هنسذع و رسم

 هرکدندودل وا روب هکمریک ین دم تدع نلک مزال

 ؛یسدج وز نالوا شمهلوروس ىلا یجاب هل وا تیام

 ۱ .دک | لار . هککرارب رغسوب

 كملسهدبا هدانتساو لوق هنتمرحم راد ا کا
 یّتعص قمل وا ي هقش

 قلا نایب

 ع و وز ازاد ر تاسح تالکهم یک

 یتحالصو در هاب دیآ عضو ۍشراق هنا القتسا و تیحالص

 ۰ ردغاملفا ر لح ردو ینددل وا نکم ایی ۶ وب

 ندقالطهسیا هدننل كمن " ةققحهاسهجوزرک | جوز

 كنز وک یهلکشم كا وحا ردق و ینح هلافض و رعم

 یال و قار 1 داس دع م صا رب 0

 ناکما امت TE ن زامهاسو | ا وو

Eهدش روج كمن ۶ اقلطم یمدآ ِ هسر و ا  

 E نوسر وط هل وش یەم كنمدنک قمردنل و

 ۰ زلوا و هام هتم

 -— مے م

 یوزآ هت دم كتناد

 [ دعبام ]

 یدیسنالب وط یر ندلاها دارفا هدیلوا

 كنهردا ةاهد یک وطسراو نوطالفا نانلوب هدنراا

 یوق كب یودا قج هات هه هدتنلقا یاو

 ردیراح هدهدرانامزوب لاحوا « رولیدپا ماست

 هشوک نو-روط هلوش
 ها ا یرکفویهعت 1

 ع .قوب یاسح هکردراو هلضاف ت
 | لکھا قرەلاق هدتىلفا E یرا:اوح و 2

 .ردیط ینج هلوا ینولفم كنم راذثطاخ ءارا كرلتديا

 یرصحهفراعمو مولع بارا فرص كروشم قح
 بوبمهلوا نکم مان قافلا هدنرلبآر كران وب ید هدنلاح

 2۳۵ رها نزاو موزاكهمومتورت یک الم

 یداصفا كيم یمک رتسیا كما میش اب

 كعاع>هبهصاق جاقرب یررلهرا به كناکلا هلا راتخا

 ناج وفا نوا یاسم ییوش ایو د
 لا دیا دو 5 وح یەم وا یه سس 0

 نورف

 ندلهاج .
 یناکما یر ود با وص هاس

 تا



 قلا نایب

 یهلدیا تصوو هيه هلرلا رل هج راکس هکر هاتففش

 ۰ راردبا نیس

 تب رحو هاماک تاواسم هدنسهرا راناسنا هفام عم

 باا قح كصخشیه ندا دانتسا هنسملول هقلطم

 ناییو
 باا ر هم 0۳ نانل و هدنسهحرد ییدا كال وقع

 ار هدا و 2 هنغجهسمهنل وا ضرع 2

 سسر ندافقیهورتسباقعانیوا

 کی لوت وک ابو کل ویا كشيارب كره
 هدنسهرا یسهفلاخم تاحوع كنارآ و راوفا هچرلن ونام
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 كره دیار راهب رح ناک ناک ن
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 كرخا هدلاح وشو یجهاوا شل دک !

 كن را SER ر ناذل واتیاوریم دل وا ٿب اهایسهب رحمت
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 کا یہا
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 كصخش ر هقش هدیرکیدو ههاخادمو زواج هلق وتح ۲ ا رب د کک ۰ ۰ و

Eهط هب هعق ادم وشر اق ت  Eدوق کیا كر  

Aرک راشا یاب ناسا هراح نالاق ا  

 هاتمواقم  هنایذح و نالوا نارمسخ و كاله قمع "یداو

 دا تا رس د | (EE ط> ر

 2 بم ۱
 54 ا ترتح و رج راح ود یولمو كالم لاو ع

 ۰ دن ردو E هسلوا هدلادتعا 3ح هم و قالخا

ESز وام هلق وقح  eودراق هله سم  

 هده ر ول وا غار ۰ ردنا ر وصف هدنس هفط و نوا

 سم

 .لادح هطیض ء اوو e 1 8 ود 6 كرل ا

 ک
 ےک

 تیاح اش ۰ زالاق موز هست ات ننه رک و

 - ردلکد دعاسم اکو هب شب تلحو

 ردا وب را هات یا لاکا



 قلا ناب

 هنیرل تهج طبرق او طارفا اي یسهفاک ناه بولوا

E 
 هدادمتسا هایت و تانسح زاناس-نا هکودق وش

 رد واغثم هدتسا س وقت دادعا بوالوا هدهچردرب

 و ردنازممر ۳ عر كب قالخا هدتن شب ع

 ر «كتامر . كەوقر . كصخش

 . روامهلوا سایقم قالخا ىکا هتیدامو

 و دارکو دارفا كرك كقالخا

 تاو هح رد د

 ا

 هسا تددمو قرت تعا ه > رد هب ی هدلادتعا

 ردتءاسنا ی برخ هدناسن وا ددقالخا داف

 یداعسو حالص باب یا هفاک كتامرب هلع یاهو

 ۰ ردمزال یذه تر هم وہع قال 5 وچ ا قا

 .ردرا وقیرط ییا هجولشا نوجما قالخا بیذم

 هب ۵ وقحدعا و و هقاخ نساع ندعاجم : یس ر

 ھا کیا لوا ندرودص ات ۳ یانم هر واق یعل

 . ردکعا هک زور همر یورو
 سس 9 3 مم
 هردص لند رودص یالخا مرجر, 2 یداحش أ

 تربع هسرخا و ك امر و نادم E ندنسودن

 ارجا هسازح و ههاتا "هاماعمرب هرزوا قلوا هر وم
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 زات ومشا قو نا

 فلافر نالوا یدیام كلج تا ر

 داوف یاوحف ا هتمعس مصاف مول ناب

 تعج صوصخاو هناء ةردتقم نر رح هحنساوتحا

 ةا كتلادع و كرم طو شم کما و

 كیابن اعع ونامالسا موم ی رادن و حصن ی راتمدخ نسح

 دلرلهقررف .تدحتم هدنسهرا یاها.. رذسهدرک لسم

 تمه لذب هدنص وصخ هرم اصن راد هن ولق تلات

 كمغاح رتساو رلبا زانو احر هنما نطو تمالس ین رلعا

 : مرد ۲ ٩
 ندنزاملعم ا تون تاب تیکع

 تعفر

 ی كب زوربد عق و هده وص وف

 دوخای
 یسهارورپتعبرش تایسح كن هم ومع "یلاها

 [ دعبام ]
 لک «كنهلک ر شلرابص ندهتحم

 ۰ رولس هل وا یار

 ندتهج چافرب یورتاتوب زی « توا €

 كەن رب ج

 ا در

 نطو
 ۰ و ك هتل رد و ند هتامو

 ۷ ی یناه هج راتهج یک

 نمرکفو زملقع ئی هاف نا و ۳ مح 2 7

 تب كالام هناسل ر ا یرلت رضم نالسشود

ENE 

 نطو رازن مج یڈوروک كلبا كنورایتوپ الوا
EE 5وخ یتامو نطو  

 ا ا یلاح نارعافر یحوم او

 .زیملس ریلک هاو ردن یمکح, اعرش كنوبزب ردنابچرپ

 ردناتحر هدتلم و

 هل رب رحمت قوحرب تهح وش TE قعالکا لو

 ناهار دمار جه ندیا سویام نوتبس نالاقنسایام
 .ردتفشح 7 رد ئ هاب | ۱ ر

 هدیونارواد تقو یجهریو شاب یک اهد راشهلب ون

 ندمشلر هدوجو هسرونلوالسو هنیاسا یسهلازا و عفر

 قحا 4هسرىلىقاب هن سە راح یفد ندعا

 .رولسهل وا

 ۰ كال وم هدزمنهد یورتاسوب "7 نوچجا كنو هلا

 تار هل ماع

 صالخ ندنر رشو .رونلو تمالس ندرلذا

 ندزوبویزب .كدتاهلههلا تدش هل وادارهرب و تها

 اھج طقف .زرویدہشیا ی راکدہد یاب ی رلکدتبا لیهجت

 ا E كنوکرب ىج

aكب نوجا  E.قاا هب  
Eیک وا ر هکرارومناس راناسنا زم 0  

 یاو . زروشاح ندهیلا وش تابقوس « هیناسفن تاس وه
 E لاوحاوا ز او افت ی

 > هدبا نام یبدل وا هدمک

 یاد نطوو نيد سومانو ضرع كجهدبا ریزو ریز



SST E TT 

E 2 ۹ 
 وافقه ورقمرود زہد و هل وا رود اد رم در 13

 زرودا هدهاح دل رهبد ردلکد

 هدهاح اب داع وشراق ه راد و EA ناو ناما

 هنسادعا ی ونعم هل و كد

 لا خر لالب اوت لب ییور اوب لر رهتسالا

 هزار واط روباو وص E فر هل وا یر ٩ ز والق

 .ردراو ی را براون هاما ز والف هارلن الغیا مد

 كوي هرا وص . رارهلد هکنا یرمد هوا تلا

 هبل اف و لاح ی رتکدیما ورر ا هل اهرت رسد رلرەلد ا راہعروب

 وا یک ریمد زه رلت سود ا ورانو هت شرا : راراب وو
 نال

 لوس كح هشد بولد شاوا شا واب یزم:تمالسا و ته

 راکچ هربشود فعضو تح قرهحا راهنخر دوم

 قوس هب وهش یاضتقمو ت هل تع.ط ام رد ۳2 رد

 ت و سم رد ندازط ول ی الصار هلم ا را

Eحد قالا كره هل سند و يه و هو  

 یر ورویز زمس ومان و نک ی طو یال وف یال وق

 ها هآ ۳ ر .زرویالکا هل ون لز . رلقح هلا
 و دارا قانا ندمهب او

 زرباب تققح و قح هد وش طقف زیمهنشود هعا

 نر لا هدبوعا لوف درابتحا هک دردی هاو
 ۳۳ رلالوتر و یمن ٤ رج واز وح 1 رخ 9 I ومر + 9 + لا ر( ۾ 2 و 2 ا د 5 لدن 8| دا و

 ات

 نمکی لس هاسسح ز ما ك ردکح ی راک و موس هد دنس وشر راق

 یدالحو تاهم ی ج SEES تاک سج

 تو قاخا ردو كحمدا دیدیا و وح یتدحو راقوو

 . زلاف رخ رب نددافحاو دال و ۱ نالوا قح هل وا ت

 تمدخر هتل ود و ند هتامو نطو لد ۳ هل وقم وب

 aS ربح رب

 راک كنادا لوف اوز یواسر بوليرو

 ع یقالخا

 نادم ها کت یانم هاب وا .زادناا دما

 E ی رب نت ۰ كمروشود هبه رطاس

 ا
 الا وحا و ۰ رددغد تعا قوس نر

 هاسهحرصف تراجت ردق وب هسا رد 4 بت را هتسهالسا

 بع یتیدن وا

 قلا نایب

 ەدنسەة شش e چھ كزمنطو هب * ؛دلع تاشحف وب

 هکننالس هرلقلاف هلو راهنفس هح وق نکا لکد ار

 نالوا زمتمع) كو هدنسارح 9 ل رهدیا ساو

Eهه ورا یلقل وشراق هل هغ ا  

AESتاص وصخ كك لا علو اک مسیح ۹  
 5 می

 نیو سل وا یهعق و وم

۳ 

 مور ندارد ردق كح ه وشود

 اروع و «شعایوب هداف ادهث . یاو یدک یاو

 كيادہش و :زرردتا یتهافسز هدی رز وا قا ۲ وط و

 ؟زررب کود ی بارش «یار رز وا یراق

 راو یدعبام
Eaیسلتفم  

 یدوج تحر

 2 اتو ندو غ یل نوک تاموسر

 فاصر ناسح ئاوا 2۳ مو تاک
 ی ر هک ہک يا

 لناونع ) رارا

 دودواب

 یهلا قداص قشاع یا

 چ یعشع هر سو

 هدجوو دوج و بس یدلوا قشع
 هدحس یدتا هابسوا مدآ

 رجا درو یا هد

 رونا رهد < عولط هسزعا



 قلا نایب

 » یاس للد تسقشع »

 » یانشور قشعر تا لد »

 « توهال ناشار تساغص »

 « توق شدشارب لد هنادزح «

 یراس هناهج یلزا بح

 یراع ندرمس وا لکد هردرب

 زیمآ روس راه راهزا
 کما ناو نا فا

 جک ملت هوا دا

 لتس تست ها 5 تک
 7 تك

 دوع “هلان . ناک زاوا

 دوزفا هیرل نیزح توصره
 و

 ه وشع و نا را زه هدق وشعم

 یرا قشع تاعل كنسح

 یراب ورو ناضف كقشع

 ردناحرت هیلزا بح

 ردلاح هناح لا <

aقشع ا لکد  

 یشع نا نابع هد رب يه

 هلا هح رہا قفر قفوت

 هک ندر ا ندا یا

 اخ باج مرکو فلل

 قشاع هقذع وا دیس شما

 تاحور سا لوا
 كح ور سالح لزا قاشع

 « دنتسلا هصالخ قاشع »

 « دننسم م ادم لب ماحزا «

 « ناشا مالک دو ن م اح «

 « ناشبا ماقم دو دو »

 11۱ س هفخ

 كساباوا شف رهظم نس

 كسافصا "ین ( فاصو )

 كالوا مرج هیادخ نادرع

 ءادا وا مدآ هدنجما رلمدا

 ناسنا لاک ردهلبا نافع

 نایاع هللا قشع هسیا نافع

 فرع تر ى شع

 فتاو هقشع ضوم یمزمہا

 ناف رع لبسرپ ہزپ لدجا

 نافع لد كرتا ا

 كەس هحل وا افو یایرد

 ر
 رلررک هب (هنفس) وا (راربا )

 رلردبا قوس همااس یاسیع

 ناوارف نوا ینافرع

 ربا تم ت ض سع کس مد رد

 . رقحا دبش وا ء (

AAT 0 ۹ 

 .نیمالایا

 لاک دوم

 جک حجم

 :هب یدنفا كب تب دا لبلخ مرتحم بت دآ «مد زحعمیعاش

 و يک

 < رور داب ی ولو «ی و 2 ا یا راق وش

 1 هل رلناماص نر 3 ها راساح ك وح 6 قق

 ك ون وب  aروسرد ا یناحر نر .

 ! هل رلدامود ناقح ندرلاحا نقاب ۰ ق ازوا



 قلا ناب 35۷ هم

 نادر مو لس« نفر یس د هدنلا . هدنناشن مغ شوغآ كعاط
 ! رالغا نزح نزح EEE هدنشاب راو ۳9 بب عر هتسخ روساب

 « نازوس نامزیه هللوب رولو هدرو ریلک . هدنناشف وخ مسج اع ور
 ! رالغاط ءارتخد هراحی هنه| زاعایاط !ازفا ندا هحشر كس کناض

 . یزدام « یللاوژ مدقا نوک نوا ؛ ردنامرح و سای قرع ردقه قیزاب « یی زاب

  E Eو تل اف  EEناعفا كشا نوحکن | شنا بئاف !
 > ی رداد هدر یدمش رو وشود ۰ ردناسنا ست هب رک لاصات هاه وش

 ۱ ناه هرزوا كلوا هد لب هد وا 1 ر هدهشم و مدبمد مراباب راقاب راقا

 . ردنازرل هدنسشراف الب كم ا هارحرب سرت

 . راشاب رروظ راقآ ندنرازوک : . ناه همشح هلرلوا قم و
 2 ردناشیرب <« رده سحد یسه ۰ ی نا كوسرب روو 2 ا ۱ )3 0

 : ندقلا ونی هد ا 0 هاگن وشو 0 ناکدید الاب ناعاخو

 ۰ ردا هح ون SES ند وا شک ۱ ردشلوا نفودم هم ولظم هڪ ریاس ادخ

 ! ندقلا هنه رب نالا ي 1 2 نارازه زملطا ا کو لا لکوک

 . رده هدنجا رهق عاونا یمک تو ی اه ها هم ناو

 . هناخ و هماح جاتح شک « دنا ودعو ملت 1 وب
 رادلد و ریس روحهم 0 ردتک الف هک الوح ارو

 « هنا مع رانا راک يک ۰ ردنا رع لغحو ارو
 ۳ مس

 6 رد ر ودا ی ار وب ا ۱ 2 9
O E1 رادو راد تر  

 - =« 3 E ارور ات یا ؟ راس قیناب قلاب . راتافقوت ردە ردە
 ۰ 0 ب بک

E TE ۳۹ E 
 ۰ رد هل وس یلکد دا راتو ۷ تاتو O ی یح تل یوم مع

 . زس قترا یرهقو لظ بودیا كر ! راسکیب لشای یناعا روب هلکیآ مهسریناص ی ح : 3 2 5 2 :
 ! ا2 نوسلوا زا رب ! نیم لاحوش یمدا روسدیا ساب قیسع

Fkا  e 
 تی یالا, , ندموروچ ! تات دما قو « هتسخرب هتشيا

 هر و . روییدیا هاکن هللاح « رویا
 ! تاحو قوب یوزل « نوسلوا زالوا
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 قلا نایب

 ردهحمال نانل وایدقت هما رک ناو

 ناحالتصا ك را ودو تالکشت كتخشم 5 دو

 هحال وشا نانل وا مدش هتخشم ماقممدقا ندو هدنقح

 EES چرت وا راخت | ینیدعلآ هتفد و تا رظن

 نوجا ات یایرح نسح و ماعم توم اود

 شاو راکرد ید وا مزلا و ما ینعلو كماظنر هل وب

 دورو ندتخشم ٌهراد یهساظن هال وبشا ندنغلدلوا

 هدر دش یتلدلر وی تیس كرەردشل 7 ها هال ندنا

 قو و یگ ن ا هرزوا كلا ف. کت یس واق

 هرتاد هرزوا ینیدلوا نایب وب ضرع. "یغتسم هزر وهدا
 «ی ردم لحس «یتلاکو سرد وک هب املا راشم

 یبم هنم و ز 0 نالو | راکرد كن هاخآ وقف یلردم قار وا

 ی وطااو لا مور ا ثلدیا جر رد دا وم یقلعتم اک |

 هتسلوا تراعغ ند هنکح را ی ۱ ید

 هاش مدعو ندنف رطیناضاقلوس اتسا درادفطوو و

 لباق یسارجا هلنمت اح رب یک واو ینکیآ هدنلاح

Eردشمالدیا تک ندّاودو هدهحم ال وشا یم . 

Eزکلاب  

 ا

 تها راح هقش ندنسهلاوخ قاروا ز

 روم تاعانالو ۱ ما هدایزدل اا ندنخردل وایسهفطورب

 نامز وشملت ول فک هلنسهف ظو یتسایر یمجا هعرش
 نیسآ هلسس كماقم یاخعا هع رش CEN هددادتسا

 ارجا ندتفرط عرمشلا ماکح تاعا اح اوا

 سا كرهسمهدیا لامعا تسل رس یر 1 هدهسر و وا

 ٩5۳ س فلوق

 تالامعشنا ءو ق وخ رب هل ذوق ما كفاقتم هدناتا
 هلخ ادنونجوش اب رک كلام لد هان +. ردهلک هل رک
 قچهللو هدنمجما نوجا كمالربو ناد م هنسنهعو رمشمات

 یسلدیا ارجا هلییأر كماکح مومع یا كرلا_ضعا

 ریز هلهبخاواوا ,هدام زن راکم زو وا هارهلدبا طارش
 . ردشلرا

 هدشدنف و هبقا س تح ردق"هب یدمشكن هغ رش ا

 ییدلریو تیببسس هرلقل زسلوب ضعب ندنزوی یسماملوب
 ندنفیادلواشلر وک. موزاهننصت شتفم ییمهنسلوا راکرد

 مدع كيهچد وب هفامعم شلزاب هدام جاقرب یاد 6 ا

 یبدل وا هدنچ راخ ناکما ینبعت شتفم ینم هنسهدءاسم

 یار و كشف قح ها تجالو کم هدر دق

 هتردشع وب یرورضو دال

 تالکشمآ کین ناز تنهعرش هک اع: لاو ضا: تع
 ندنزوب "یلاغتشا هلا هراسو یوتف روما ثنهناخاوتفو

 هربف و نینس تامالعا قوح رب ندیا دورو زی لا لحال

 E OP ین تلف ناسا

 و (۲۷) نوا اچ هما لوصا ادم

 . ردتشلوا عض و رلهدام یجن (۲۸)

 وهینر قرهلوا یرتا ساعلا هددادتسا نامز
 لخاد هاون تاس هلرلنالوا نجا عفر یم هرەرتاس

 2 رجا ناحتما نوچ ا کک یرالهاا نالوا

 r 11 هدام ی ) to ( ا ندەمزال روما

 هلع یراکدیا تبغر كرادبتکم قجناو شلدیا عضو
 نامتسیا كمرک هاحتمایرکوب هدا ا

 ی روت ترابال وآ مر ناحتما هوا قدنمدختسم

 .ردشلدبا زی وج رورضل ابندنسهطقن یراتس ر ودغم ُهظفاحم

 ردلمتتنشم یاتک 2 هع رش راود.نیناوق

 ینآاظو كنسهطوبم رتاودو كنهمالسا تخیشم

 ۰ ردهدنفح



 1١1٤ س هفبج

 ندد نک کد یم دا ینا ع دے هداف ی رب

 نمجاو یسجم تک وا یزو مالسالاخیش تنه

 هباط لاصم سلخ هلیا کو ی هردو تخیشم ٌءرادا

 اا وو

 .رد رابعندج هساحم و یر دم e ا

 ندنسهفظو قلالکو مالسالاخبش هدام ینکیا

 تخم روما هراداو حجم هدهع رش لئاسم ها اب هقشب

 - رور رماد افا یاو نانو یر نوع

 دو دا اج ماا

 لسو هاخاو و و هع رش نیر

 هدام یحنح وا

 كلا یک ادن و تاررحقلعتم هتخم روما ءراداو

Eهعرش,ترومام تاخا سلعاو هاعاو»  
 كج هل ریو ندنرافرط یجهساح و هبلط جاصم سلحمو

 و دنا ل هترزوا راه ھو

 ران ر و هضم هک دم هدتضوفوا كلاس تو م
 < روسنوط كوم

 ت واسم تح.شم

 یلاطو كنبراشتسم تخیشم هدام یجدرد

 مالسالاخسشو تنواعم هتخشم هدهموم تالماعم

 نایالوا ناذبتسا جاتحو كما تلاکو تقو ینیدملوب

 ااو ور هات یوم ین رهام

 باعا ساحو كمابا ضرع هتخیشمیرلنال وا فقوت»

 0 | تسایر هنسهمومع ته كاهعرش نرو

 م

 ا ا
 دا یسهر ر شم وما ك4 ا تخشم

 لفرط راشتسمو

 مالسال خش و هراد

 ز> هنل وا تمر ا

 نانل و هد تعم دوخاب و تاذلا و

 تار رح هليح و ى

 هب احا یراهدوسم

 یسافلخ كملق
 راد و و ا

 ردل وسم یالوط ندنرلاطخ و

 طفح و ضس قرەر دلا هملف هاتف رعم

 ناصق نالويعوقور هدنراذاس ك

 قلا 3

RSتك هفیاخ رس ر یلق  

 ام قجهنل وا

 هدام یحنتلا

 مو د) ول وب هدنسهر ادا تب

 هد ناصف هبع رش نیرومام باعابولوا مسقنم هفلص 1

 هح شه E باخ ا هلهج و ین دل وا ررخ

 ۰ رول وا قیدصت

 تحت. ۰ هرادا نمجا

 ا :E دا 3 E مدام ,یحد

 تجسم ¢ تجسم در

 نر ومام لسو قا رواو یسلج 2 وکم

 ہلا طوب رم هتحش هم یی اط و ب ولو E ر لری دم

 9 ما تامبام قحهلونعوفو,هحراودو کاج
 تراظن و فدهتایرحهدنهراد یوصاو هد وص قح هل وا

 نالوا هدنتشش یتیدصت ید نکو ذاخنا یەم زال ریپ ادنهدال وا و

 یاد رغ مك رارتفد ول ودح كج هاب روندهیساحم و عنمیفراصم

 ندتحشم قلعتم ههراداو هعلاطمو یار ناس هلا قفد

 یکتا ادم یا وک ی هلو هاوح

 ۱۳ لا راف نوک ےھ ر رک روما خشم
 2 رونلوا ارحا

 ه.1ط طاصم سلو یتاکو ن

 كنلکو سرد هبلط طاصمساجم هدام یجنزکس
 تداعسردیرلاصعا تك ام و و ردا عامجا هدنتسایر تر

 ۲ زا اذ ندن ره اوح مامسرد ىلا هرزوا قلوا
 تراکم یئاطو

 مومعو تراظن هسرد تروصو هتاصوصخو روماو

 سرد لوصارب قسن كيهدسرادم عفا وهدهس ور رع كلام

 نافتمهدهابلقتدم هروک هبهینامز تاجابتحا و كم عضو

 بولوا راش یک كمليا یرح ینهراج كمریدشتیاملع
 ۳۳۲۲۱ تست هل صوصخ همانماظن نایرد کیو

 نمجا هدند ز هبلط اص. ل

 ها بت اک ن شاار بختنم ندنف رطهعع ر مس .نب ا تاخا

 . رونلوب هتک ردق یسوزا

 هدام یچ زوقط



 قحا نایب
2 ۶ 

 هع رش نرومام باخت | سلجم

 یئاطوو یکتا تر وک ك رسا رم هدام یک وا

 .ردقچ هل وا نان 8 باکو

 اار
 هدام یجنرب نوا

 تاحاتحاو قحهنل و هاخا وتقر هرزوا قلوا عج سم

 هدهع رش ی E مومل ۱ لع

 دحوتهلا یل هعرش تاققدنو عیسون هر وک هبهنامز
 صو همانماظز رب ص وصح هب هناخا وتف ۱ و كج هاب دا

 | ردةج هنل وا

 یکلریدم لجس

 یسهفطو كردم لس اس یحنکا نوا

 لزع كرلنوبو مظنت یلاوحا لحس كنیرومام هلا

 تاباکش نالوع وفو هدنراقح و یرلتسر وم ام لیدساب و

 هرات رومام تفص و ی الماعم كا ارجا هسرز وا

 هرص وصح یافدو طض یافکو لا و>ا هاب قلعتم

 یاررجم نج هيرا ندتخشم فرط هدباوب هل مقر و دق
 هدوم یلردم لحس ۰ را لس ستم مظس

 لک ردراو هرزوا یوا هد س درادا ات ر

 هناعو دمع رمش نیرومام باا یرلر ومام قو یر دم

 . رونا وا تاتو

 یلرید۰ قاروا

 یعهفسطو كتر دم قاروا هدام ی وا نوا

 قوزو یاروا هفاک لوس رم ندتخشم دوروم هخیش»

 ردکمریدتادق هنس راهص وصح رافد قرهلوا یرباكحو

 تراذاندنفرط راشتسما و مالسالاخش هنبرزوا قاروا

 یدقكنسفقو رریدتا اس ا امام هلهح و ینج هنل وا

 تاررحم كتخح شم ی رده قاروا ردیا تود هنس ظفاحم

 لاسرا هنرالحمو متن هلا صوصخم رهم یرافرظ

 ا: س هن

 ا ةر هدننعم كنبری دم قاروا رر دتا

: ۲ 
 ۰ روا وا باحا ندنفرط هع رش نرو مام باخ

 راو یدعبام

 یسهو۶ ی هیمالسا "هیملع ترمه

 هنس اع ا

 هد رله اخ ه وهق م ومعلاب نانو SS بوبا

 كنام
 رود ها يداک هل وا هلو ام فا رش E یاضتقم

 قرهل وا یراح ورده وا یتع ون او یا

 كنهماظن و هعو رشم هدقم تب رح هدافسالاب ندیالما

 هوهق ناتسرب تعفنم اطر نرو نادىم همههوس

 مکح ا تارک و ارا ميمعآ یابل هدراهناخ

 عماج رار هکنونو ینیدلوا فلات لباقربغ هلعرش
 هدهنمدنفا دلاخ ترضح لهاخهوهف یهدنسهلمریک

 ندهبچو ید مارتحا هشرش تاذوا قرهنللو راوج

 یاد تا اح دلو ندیاد یاو

 N SL نهم وا زوج هوج وا

 رکمربارب هلفعلوب ندنلامآ “لج كنلاها یعنم هلیتفرعم
 ۳ تام ما هلو رق هد ما جاق

 .ر ولل واماح رتساهصاخ ایراهنار ادنیدمه "قورصمهتناسا

 قطعا نایب

 را وج هدلاح زمکیدمهدیا ز وجت ینسارجا هدا عرب چه

 یسملع رکا بولا

 تایساكنس واسم دادیتسار ود قبع ونک هددلاخ ترمحح

 نالوا دکّوم هللاحصتسارب ناياش هففلوا دع ندننارفغ

 كنت راظن هطبض هلتخ هم وا ا لاوحا

 .زرهدیا باج ید رظن



 قحا ناب 1١ س هفت

 تیانج
 وزرا نامزرب چه یعوق هدایمالسا کلم وش

 بح وب اذ هنقطت نایرج كنهحضف تانداح ناموا
 نکا دوقفم هل ادح هدیسهلام یعبط لمر هدتلم
 ن راهش تنعلم ندا روهظ هرص هرآ هس د هن یه

 .راردهدکعا یدنصت هابانجنرتک ناش كب هاش مان

 كز مقفر ىە نغیتسب رس هتفهوب قردلوا ندلیقوب هتشيا
 هناساخ ك هدنسیریوک, هطلغ نیل هجک ېك ررح رو

 قج4لودونوا هدنرزوا هیناغعع بولق یشلیدیا لق

 ۳ سرد E ی ملا

 زمفیدل وا رظتنم هلمشچ راح هنسهلوا بیر كنسازس

 یشراقهنسبربرح تئهو زابتما بحاص یتسب رس هددلاح
 رباع هناعوبطم ماع هصاخاب كلردبا اشا ییزعت هفظو

 را ارا هات نالوا

 كوالخا تم ,تکیلع ےہ اد كناعوطم

 زمکلکملیب مداخ هنسەمت كنهیناسنا یایازم لصااو

 . لک مزال

 نکیا رولو هدقمروطهدبا هش هقلخ یتمدخ

 هقالخا اعاد ید رع نوف تور هلمجزا

 كوصو ناشو جردنم هدن وق تور قل هتفه یهتفه

 اف هضدح فتاص الرا هدکعا عدا كه
 ندت رح لاثغ كوب زب . دا تريح هنفیدر دشقای

 رب وصآ تائرس کا خرش ەد ەق اس جس .هدانز

 ۳9۰ یادی ی ییدصت لات رب نوجا

 .زرولو

 صوم راطخا

 ییلعصه صر رح رس | راتعا ند صهخسن یهتفه كح هک

 كن رات رضخ یدنفا ینهذریمشلضاف ندف رط یدنفایربص

 كناداقتنا نالیزاب هد-نقح یرثا مان ( دا لوقلا)

OIEهن رل لقا ع هس سع تادا یغحهنلوا رس  

 . زرلبا نالعا همولع هبلط هصاخ او

۷ 1 

 هتشهمانماظن ی رس رس هد ضەخڏ یهتفه میکس

 زمند زاب هدسفح یسازج ب رص نایدا جرد

EONوس ییا رصم یجح وا كنسراف رەش  | ِ 

 . رد(ناکرز)یسب مع وط .ردشازایافق کر زب راد رخ ید رح

 لع دم

 ناخرزو : تداعسرد س یمهعیطم یدنفا کک



 ۲۵ = ددع ۱ قلا نام جی -

 ۲۷۵ هنس ا ٦ قو ۳۲۷ هنس س لوالد ۲۸ 1 - یر

 ردر ۳ a ا تج

 : لوئسم ردم : رر رس : زاتما بحاص

 :هداز رامعم ندنسافلخ یملق 0 تخضشم ندنرلماعسرذ زي خاف ندنرماءهسرد ريع اف

 لع دمج یربص ییطصم نهار دحا یرپم

 .سح]]) هه [VW س

 ردشوغ ۱ ی.هخس)

 ( ریاربهلترجا هتسو) ییرجا هن وا
 : نوجا هبینجا كلام : نوجما تایالوو لوبناتسا

 ینار ۶ شورغ ٦۰ كلهتسرب

 « ۳۰ 2 د ل ل

ORE E E 

 زاعلوا هداعا قاروا نابلدیا جرد

 رس مر

 هرات راق ِ

 | یشماملت و هنکل یر ا هراعا ر ی یا جرد هومن ثیداحاو هعرک تایا ةنالاقم رثک

 رولوا احر .
 معصوم

 تداعسرد

 ناخریزو س یسهعیطم یدنفا رکب



 ۱ 2و2

 .ردهنزغ قاهتفه یف یسایس« یندا « ید روناوا رش یرلنوک یس ریا دازاب

 د 7 یئاحه تماس ها ص وصخ ا ۱ زعاطخ هزع راد ال وا 0

 ماطر هدنزرط كاي هاب وب كببا هاب وش ؟ را ت

 ا تام والا ناه هسرووپ

 هد رخا و اسد هشرآ DS 9 6 رو ر

 یرہمتہ كهللا هد کجا درس ۰ ۳۹ قور و ِ ۱ ۵ هلل
 ی “ت ٠ 4 ۰ ۰ م

 9 1 ۱ 7 تک یدنک هد رعنا تعاطادتب سها تب ارش .ردراو
 مس ِ و 2 2 9

 هکم ادام قو 4 قو ۴ زکسرول و الاله OS | وصت نا اوندتف اما قساف مءاح نا اونمان ذلا اما اب )

E TEE ENE a NEهد و شه انیز هاب |یتبحم ناعایزکاق درس قح ج ومل و نمد ا و ل وح صو اھ ۳ رو : ت 2  

 ۱۳۳و رهت ندرلقلاف کک ٤ ES EE نم را ق مکعطیول هللا لوس کیف ن ۳ N : ANN NE NE ا
۶ 2 ۲ ۳ + ۱ ۳ 0 TENÎ 1 2 

 را > هنج راخ یصا كهللا ل وسر هتلا رس قن را کلاه و مکب ولى هنزو ناعالا مکلابتخ هلال و
 نا sاء . هک
 ناتاملسم یللقع ران ال وا لماع هاب | یوم و كيلا هتشآ (EL نودشارلا كك وا نابصعل | 9 قونشل او رةكلا

۱ 2 - 

N هو خا ىلا ك ا اخل هللا ودص ( ا OEE و هم NED ناعد و رده ی تالیاسم یل وو ۰ ردرلناسا رح ك 5 2 2 و ۴ ن 

CS e 5 | ام كا 6 یتمعل لوس كا كهللا یحهصاخ تا یر ی ر وہ ر وہ 9 ر قح تاسنج 
 ت

 نه 1 ۰ ۱ ی E 2 ۰ ۳ IY ۶ هم
 ] .ردسهبار هبهومر ندعو رك دیسفم و E 6 ۵ مس مرال وق لد ناعا



 15٩ س هفیح قلا نایب

 ردو یسانعم غ كنم را

 یرخا راد ندنفا لسو هع هللا یلص هلال وسر هدامزوب

 یدمس هلک

 قوا یرلثراو تا اد کو شمروس فرش ۱

 رام نح ) هکنوح .
 كهالالوسر هحاج وم ینا رش ثیدح ( ثرونال ءابنالا

 یه رک اکر یسهشوکر کج .زامهلواینآ بم ندنسنچ لام
 لام هبحر هب اع هللایضر هہطاف ترضح

 نه ید یاماع هرز وا

EA 

  EAE.راشمروس ردق وب مریم گ یا ساب

 هما نا یتعل رش ماکحا هد هکر دملع یاارام كن وا

 تام نافا ) نمرلدالوا
 هلال وسر هرزوا یییلج مظن ( مکباقعا ىلع ملقنا تقوا

E یا تنو 9 هداسد نا 

 ست 5 راض رک و 1 یدز کی دز

 زکسکجهردلوا .  E 2 ۱قح تانح هد4ع را

 یدروپ رویه :  uزکسرولوا نامش ۵

 رده زاب رامز ؟ زفحمام رسطباض هسرولوا ه راجح .

 كهللا

 کک یا هک اا راشعا كر

 ۰ زار ناسنا یالوق یالوق هل وا هله

 نمدنفا صریمغس « زی ن وک وب هتشاآ . زاماقس یمانس

 كي وا هاتهح زمنیدنل وب یرلئراو هازجاع كنرات رمضح

 . ینهزوس مزب هرزوا قوا ما هنماقم يصا

 زو كن ريمغيب کنوح : EE کاک د ی زمہتحصن

 « زرولبز ءزروفوا زب یسههرشتداحا هج رک

 هردو زروالک ا ر یفیم یا تا 8

 .ززوس دیا هملاطمز را, اک 9

 .ی مرکح وروا ۰ ی 5ام ی ا 6 زکناعا

 : ار و زی یزکتداع 5 یرکحاکن ۰ یزکح

 ریدقت لصانیتمیق .زکیدکج هلسندرهن ىتەي رش ق ەسملوازب
 ۰ نو رو یا تعل رم هکمادام ۰ زکیدکچ دا

 تهیلاعه .بلط لز وه

 « >> تص هما ا ص هرد ص اد کسهبآ تصغ ی هفت و فا رد

a 
 یر زد دد مس 0

 ے 1 2
 زدسردیاوفع مراوروای نکل.

 هد هلص ر ر لکد هدل ومناتسا . هددودح نمشد هد رهنما

 .رویبروسب( اولشفتف اوعزانمالو)قحبانج زکقاب .لکد
 دن تا ۰ کا هع زانم هلزکررب ناعا لهایا یی

 -رش ود فعض ا 6 زکنفاص ندقعمراقح فالتخا

 هدافتسال اب ند رفع دارت ؟راب مه سد لصا هدر کس

 نکیدروب هتسیاتعب رش مس .راردیآ ناشی ر و وح یزکه.

 لصات ریلس ےک هزس Sl طقف . لدشءد نمهفط ومز وا

Oyهوا ترش اعلع هکردشت وا رسد هلصقم  

 لاق نمراوروای نکل . كيدتسيا زس كقلاق « رومهدیا

CBT ECEاه  
 «كنەملب ىتعل رش ؟یرازعد نکسکندحلق هعا ندلف

 یتکلم هد زرةتسلا تع) رش ۰ ردرا و یو كتمهتسا

 ا كدادتسا رود زمنطو ؟

 E ناح ا داع .ردشمش ود هت سخ كا هاس رح

 رلر وب هک ۳ ES ندف رطیه هدرلنمشد

 سدقم كا هدنشاب كنهتسخ یهدنلاح مولوا

 رگ ریس ۰ زک کا ینریطا E ها تالک

 هک نکر رولوا 3 ی ج ۰ ردراو مر هد ز منعا رش

 ا كما قیعت هد رک ا

 ( شقا مث شرعلا تبث ) املع ؟ زکسبهروییدیا تقد

 راررو یهلالتخا

 هم ید

 ی زمعق وم قرەر راقبح DE لحاس ی زم 6 2

 توق 6 تردق کنتاسکوت یاش كا زماعل رش هل کرمان

 لحاس .یزهنطو هتدعا هظفاحم ی زمتعل رش و

 بانح لاح هم ی راب هقح بانح ۰ زِامه راقح هتمااس

 هللا ن رصنل وا هعر 0 نال وا هتسانعم 5

 كن وا

 هحک زب ٤ العا كا کک رو ه تس اتل رش هدزرس نوچا

a 

 نوا ك هدرا هس ردم ؟ زروشدلاح نوچ ا هن زدن و

 ردیا ےدرای هد قح

 رد سع وط هدز وس و هحنح وم 1 د رص نم

 نددادتسا رود ؟ قدنارب رمع « كدنوروج كەسرد

 یزا هسهظفاحم هنس ور كنم ندو یر ندلالونر وف

 ؟ زکسمروموفوا یزمه نع ؟ قدشلاح ا 2 DAE ! را ناما



 قلا نایب 1۷۰ س هفیص

 دوخاب ؟یدیم ریل هدیآ رس ه نع املع هددادنتسا رود

 یدیدم سرخ وا  زامشح راقح هتطورشم رود املع

 هلا زات هقراخرب لصاهغمزابیزایهکمای وس ز وس بقاعتم
 املع كزعلاها یمی ] هدزب نوجا كلا ؟ یدلوا ردتقم

Esهتطورشم قرهلوا هتسخ كب یاب و  

 ت قمر هدز هصاحا هیت رود . قدقح

 یراءارخ نالوا زاح ینما سرادم . یدشقارب
 هدراقموا ردهنس یا زونوا زر هتشيآ ؟ ۱

 هبقنت هدنلاح تولادع ثعب نود اهد . ادا نوفدم

 ما كدادنسا رود هک | لوا هنس ىلا نوا ۰ قدالشا

 ندلومناتسا هدنزرط تاوما لقا هعفدرپ [ هدنسهتروا

 و د 2ا نیک ر هرزوآ قملس ا ہیرا
 N DT ومم یراق لپ
 ۱ نت لس ال رف هرادراشدط ندتفالخ رقم « تعیرش

 همه ید زرهتسیآ یزمتعی رش نمرادالوا رکسع ینوک

 تقو وا اب . یدراشمابهراقبج هلیب یراسس « راشم
 هکكع د .ابیدیا دو ؟یدیا شلوا یعهدشحرا رکسع

 نوچاكنا.ز روشقلاق کی نانو لوا ز مھ ن وکو ب

 E ا ین رت را مردا و ناما

 ر مچ ہیرو یا اهم یارو دوو

E NS 

 ییعح نالوا ضراع هدر ودوا ه ص۹ رم م اه ۰ دادا

 6 یر رس د . زر ونلمهدیا سح نوت هلس

 بو وا و یر ر بسر سا رش ۰ یربآ هد رب

 ۰ سمر

 یزس هدافتسالاب ندرلقاق شب راف یهدهرصوب

 ل دکل AN کا

 ندقح ٽر وص «داسف و هنتف بار ماطر نککج ەم

 و مس دا هنادل | ادرک هنو اهزاماع. هک ساعت و دار

 ال رماس ۱

 ردراو هدران دا

 تعم زرو دا راطخا هز س هدار وش یح 2

 هد رالا ككرهحان ته ییدردنوک هراهلشق كل هبملع
 .ردرا و هماندامعایواح ین رهم كن مالسا ُهملع تم

 هه افد كاتعل رش؛ رداماع یی اھ راص ا

 زکعا نط ردفقا وهنتساس

OS EC۱۳  

 كنهزاتع رف ندیا لکشت یهنمالسا هملع تعم ىع

 .ندسدهجاوخ مراپیاسنا .

 ۰ زکلوا ا هنتح صز

 ندرت ردا نمدرف رزقا لسو هلع یلاعت هللالص تعي رش

 :ردهکهل وا تراوت هاسهطسا و املعیکوا ردق هنوک وب

 :ودقج هنلوا ارج او هظفاحم ًامطقیماکحا هااشامیا هنو
 . ر لوا نما ندنو

 کو لحروت عرش کا ا

 یهداروا ۰ ردنالوعیم سلجم هدوا هکراو اهد ری رب
E2  : 

 لوک : زكسمرولب ىخیالوا رامد كاود
 «زنکی راب ریش مرتح كا ا كا شلک ند کر کام

 ۱۳۳ ااو مرکب هرس یرتو
 ۰ دفع 0 هس اد 3 یک 3 شمحس ندا ا

 مر 6 دكادک هل وساتسا

 شمەلشنا هزمکلیا و ۵ سح راهراب تللهنس يا زو وا

 زووا وا . راشعد كلوب هراح

 كل وطاا 3 كا مور لس ته یا

 اتکا الرا < كك ۱ كجهن «هماعقا هدنغاح وب

 اد و

 داداه هد شعهو و گه ماه

 25 لا س و رو نال وا

 نفک كجهروا هنسه زانح و تار تود ىج ەرتاي

 دا رک راشادرق « دازکر لا « لزک را

 ڭرلەناخاحاس «كارلهناشاک «

 یالا وز نامالو

 داراناع رابا نالساب ندن راهراب

 هدنزرط یسوروای قا وقرب راس

 رومام هغمر وص یا ح راه آرا

 قلارل زوشب چ وا
 یلکل رک تاتشال

 . رای دلدیا

 . رد شارپ یتیرش و هزب نرم نا دوا

 یسهفلخ یجنکیا كهللا

 ریصح كرهدىا قلدصات ینسهحراب شاط

 رع ترضح نالوا لوسر



 یا نایب

 نانلآ ندتمنغ لام هده راجو دفا هنع لا یهر

 هدنسهوآ همالسا . یک ابسع دارفا هایده

 نە ا5 میسقت هرزوا تاواسم

 نوچنا کیدنروک كجوبوب تایر, ییدرردپاب هتسیدنک
 ترضح یودخحمو شعلوا حاضیتسا ندنفرط یناخا

 یدلدیا هوالع ندهحرا نشود هنسهصح كهللادبع

 : زکشمروالکا « نهرادالوا هتشيا . زدشملشالک |

 ینعف كنرب نککدتا قرص نان

 هللا ترضح نالوا قجهروص هدتماسق موی ندزنم

 هناشاکوانالساب هلسهراب كتلم ناملاق یکم وک هد رص

 كراشاق یلکسا نانالباق هتیرلرا وید دلرلهناشاکوا و « ك

 نریدنوس ناعاخ « كنهمحلم سم « كناشا تّزع

 هدییاسح كرانوتلا نالی ر دل وطهنب رابچ كراهفخ راس

 راش هجا كب هلبوب تعیرش هتسشیا . ردراقج هروص

 كنا سانلادنعو- اد ر تناملعم

 هرات هعفور هزس قرەلوا لاثمرب کو .ردلاع نوچا

 مالسالاخش نوکرب میلس ناطاس ناکم تنج : !هدیا لق

 یرلمشح ومدخ و هدنرزوا تا ربارب هلام وح ص لاک ن
 نايا رحص ندنغایآ كنت | كمالسالا خىش نکر دک هدن رلهقرآ

 اسم تباصا هسرزوا كماسناعاس ناکمتج رار وماح

 یوبوشمراقبح ندنرزوا لاحرد ییهسبلا وا ناکم تنج
 كمهزانجنامز کیدلوا .كدیا ۳ هل روماح هبود كلا

 نابارحص ندنغایا كن | كلاعرب ؛ زکسرتروا «ترزوا

 کلبیسوتروا هتنرزوامهزاذح كسامل رب هدولا هلر وماح

 هکزکسر ویر وک هتشيا .راشهرویب «رولوا مآرفغم ببس
 ها ویا ددم ندتعب رش یاملع هلس رلهاشدا

 زووهتسیا تعب رش هد زنوج ا

 ترخا «كسلساق هتطلس ابد قرهلوا هدنفرف ناو"

 ؟دلدبایمشمامد ردهعا ندلق تعي رش ؛كنشود یاسح

 نالوایاوخا كنواو ناطیش هدنجما تالوب هم اوب هتشرآ

 !كمادلا .ربلیبهدیا قوس ههرطاخ یزبم سنا نیطابش

 ٦۷١ س فیض

 هتشیا . ثعا كيرمشآ یدرفرب چه هدزکفالوق هال

 زکشردلوارویم هتعاطاوتمرح هلیماتتمی رش و كهللا
 .رددوج وم هدنا وعم سا۶ هدتاوذ ق وح كينداملع

 ناوجم اتمی رش یربتدنل دا دایک نا وح و اج هدزلت وا

 هب یماسا نواف نال والیدعت تسدرد . رایدشلاح رده

 ندرانوبززکقاب .رایدتیاهوالع راهدامعورمشمهن «لز وکه ن

 هيه ندرلتهج وب انلب وس راهنریلب مکهزس. قوی کیربخ
 : رک ی ردقهدللزع ال وعم مرتخوب هتشيا ؟را دما ثح

 كی یللا یرب یه كنو ۰
 رد لا تانک هک هلا را سا و ۰

 هرلاروب .رددوج وم یوق یناعسوفت نوبلم شب زوئوا
 3 رلاناب ید رک رام مدد و .كديا تفد

 ۰ رازعا لالح ینقح 1

 هلکرس رد ا

 هد زما وعبم

 برر و

 ‹ )هشوت وق ۳ اهد زارب

 ؟ز کمر ویایب قدقر ونده ز هدزکماقکد وکنکدلزس
 یقیدلوا كعده دادبتسا . ندنندوع كدادتسا

 یا هفیلخ : لمنالکا هلبا ناثمرپ هدیلوب ؟زکسیمر ولیب
 شیاررسقح ن داش هاا . لمدفا رمع ترضح

 ار سا دا ران را
 لهسرااب شيا زىسقح را < تاذر ندا هنرزوا

 هدرصترضح و شمررو یاوج

 . ردشمروسب نوسلوا

 قرهمشبناطهبهسمک جھ هلهج و کیدتب | قوت ك ر مع ترضح

 . زر زود هل زمحلق

 ترابع ندقعإب ینکیدهتسیا عورشم ریغ عورشم
 كوو ۳ ردقهب هلا كام و هدا دا دنتسا نالوا

 قرهلوا یناشراق
 هدنقح تام < ی 9 تو دف كتطورشم نالوا

 و یی رد کس شمال اب هوا تا

 نوچ تطورشم ندزعاسق هرزوا كمهتسبا تعب رش

 هستم یس !ریدشب راق هشرا هد كتلم

 مز, ككرلت وب نوا تد وع هر هن دادتسا ؛نوسلصراص

 ۱:تما ر ءاهاع یاب سو 0 یت سامه هلزعلاعم



 قلا نایب 1۷۲ - هفیح

 کت وا نول هداز ناله هزملاطم کا مر

 ۱ رک هشالب رم ار نیک یھ کهلیک
 Sk ! توا 5 نا کشد زر ومهبالک | یس

SSEراو  

 توی زمخب دن الک |

 رانا + زا املسم دو رب و ر و زس

 یاهزآ ەدە أ اوا للات هعق درب لوا هرس یا زو وا

 كتط و مشمو شمرحاق ندنلا یتممنو EE قرح

 لوا زارب 2 دریا سا

 هت و رشم یسهمظع تما

 یع تاموب ةا

 یدیشلداو تلم ناب وعیم سلم نالوا یداتسا رادم

 E ONE E E دوش ی رخ اا

 ٤ یک هلوصح هان ن

 تاو 2 هب رادساد تعفنم یس هم ومع فام كلم

 یتطو رش» رااح ماطرب نانالب وط هنفا رطا كنهناهاش

 تا نا امرتس ول شاخ هه رش عرش اش اح

 رزدب E سل | تعب رش هلو

 اظ . اا هب هغىط و یاضا هد یاماع كقووا

 ىق ةح  راشهابهدیآ تاتش

 اضم طر a ندزو وب هتشیآ

 ۱ دا تا كس رش ما ت رشوه دن کو

 را لاو روا ی ماع هد رظن یا امام

 راشهامهل وا قف و هم ه راهطا

 هر رو تم کک

 2 هدهدب رظن

 یراتل ود اورا <

 هثدلوب توقو توش كرهدا یر دن رک نان اه

 یوط هطاطحا نلفاس لفسا هدزعوقو تلود

 فطع هما اع ء دزمتعل رش به یحاف وت هخدنالراوو

 رول وا عنام یرانید ترافق ر كرااملسم ؛راععا

 قاشا راب هلا راعا هدماما یساملع هله .راشگ د

 شم هل یزمع رش هد مه ی نیاملع
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 زامقبح ٹی ول تاکرحوت هدنرز وا دل ران وب ندنکیدتا : . و

 هنس ییا زوتوا .
TR SSS NBER SS 

 یدا شلاق تنور E کلر

 3 یدل وا لا هد

AE 

 یزو هعفد یا
 و ۰. 1" ۳ مس نت ۳

 نمد ی اهل .یدحا یا وعم

 ر ی جا ر O هث دا وب تصرف ۰ رلب دلع E فرط

 هکاقو .یدررواق یلاخندکمرب وج بالود قرشی راق

 كرمدا عاجا هدنکوا نالوعیم سلس یاص ک

 هن اٹ وعمر ا دحاا ماو عضو رپ تبع

SE,كتلم سس ناتح نوک او » 

 هادص نالاق هدننرحط خاص SEE یا زو وا

 ۱۳ ۰ هنر .یدهرم املع «لاخرد :یدرونهزکب

SES EOE 

 میاضقرش زکةیدنارقهلتطو رشم لاهحتسا زنم ! هاویا
e 

 . یدیدرویهتسسپا

 دی روفر ووق هسرزوا لکل یا + منم مر

 اماع . قح هل وا وج هدزمس وما هش 3 a وا ادد

  قحهسلاق ملا هدتعل رش 4ح وا و تعب رش

 روم یل هم اعم و لع إو هلاح ر دود صو ۲ دا دینسا

 E | 8 رولوا رادا نت 0 یش نادا لی

 ا ندا ییلط تمير كمعرادالوا

 کچ هدا تمدخ هتیرش ندنکجهلکل یزمتیرشالوا
۹ 

 قماملوا ا ت اما ناب

CESرظن  

 هللا لوسرو هللا نوچ ا
 6 راما ی ر لت یصا

EESًاعطق  
 و تلاحا تلرد ۱ رال

 13۲ .ر رداکد هاس هناح وذم هر نوجما كنس

 EA ماطر ر نولکب یلرد یک یداجرب تست

 راسما ۳ قرهلغاط هراقاق وس هدران و راه غخ

 نوع یرلدسما طةف .زروبلم هدییوت AN یتعضو

 وا در هدر نوا روغ کنوح

 تعل رش نالئدا ذاخنا هطساو هنسملتلرد كدادتمسا

 مصخ كنوا هدیسکیا همالسا رکاسع هلبا هرهطم
 متن ردماح

 نر 1 مس ا
۳ 

 3 هب داح وب

 تروصر سدقم < كنبخ تمول ر

 سح ی ا قع الناح هر ددیآ خساتن هلا هع وب

 ا لاصتسا ر و ا اردنا
 2 ادا كتساعدق تاماخ ال رفسو هاه



 یا نایب

 نع 21 وش هدنلکش باذع هک گالم هلن | ع نک

 موقلا راد عطقف : روهکب ینشاب كنولواوب قره وقوا
 ..نالاعلا بر هل دخل و ا

 همالسا هملع تعم

 کشا کلع اونمآ ندا اها ای ) لب ذصتسا

 اسج مکعجرم لا ىلا مدتها اذا لض نم مک ضیال

 ( نولممت ےک اع مکشنف

 بارا نهد زناماسمابو ند ناوخا اب .ناعالهایا

 تیاعر ام زمغیدنل وب هدنچنا ع جافر وش نه

 . ردنامزرپ مهم تاغ ٤ زا

 یازده ها تاو

 ۔زانم كه قافوانالوا هلب رار ر .ندناصخش «ندضیع

 قرەبملپاقەنس وهو | وهتلنوکچ وا كنامنددلر هک زا و ندنع
 E كرمتام كزغد هل هسچ

 لمعلا مظتنم ,لماكي « نابزکی « دوجو كي هدنروغا

 .راردیلا عقومدخا یکی سهفق وكجاح هدناف عب ولوا

aفرش نوح «تانطو كام  
 یهدنسهطفاح دا نمهع ور شما تطور هد د

 eT زاربا ء قالخا نکته سو زمعس

 هسازاهاط یبربر دوس كوخ وک . ردد وا
 هزاررش هسزملنهاکد حصن كناملع ءزهل وا تعاطا

 یزب قح بانج رولوا بیع تعیرش رولوزو زعاظتنا
 شا داسلا) ردا ا

 ( اهنهانم هللا نعل همان ةتتفلا ) هموح ص تمایا

 .ردادخ نوعلم ناردایوا یهنتف هحنسادوم ییلجرس

 ود تا و ا نوکوب هلعءاش

 لونشمهلزمتنص هلزع راج هلزعدابع هل هفط و لمر وط

 هبهنتف نالآ هل هسزغا لکد هنیلق یدادیتسا . ز للوا
 هدشدل وا شماکوروس یرخرط تل ی و

 . زیم اعا ههبش

 هفص ۷٣

 ! رلناملسم هصاخا ران مع یا

 .ردزان وک ك ج هن وش ود نرد كي هلن ر يصب لاک ران وکو ب

 صاوا كهالال وسر ترضحو هللا بانج هدرلنامز هلو

 ازد زعریه و . یمالک ا یا ید واد یراهاملج

E ES 
 لاثامانسح هره دج یا رع تع رش هدنناسل كزمه

 - ادا تد رش سه رلدال وا E .روہدا نارود

 هنرزوا لاک رارقو . یدر و یرارف زعا وعم سلخ

 3 COA AE مدارا امر

 كنبرلیدن؟ «كنبراهج ومع «كنيرلاباب هلزمرارکسع وا
 ۱ لس نروژ توا را ا

 نالک ندنع « نددادغ «ندلوطاا < ندلیا مور

 نوت ود داع یزو ی یرالو

 "یشرب تعلرمش فالخ هدسلح . یدروشارغوا نوجا

 تربع کمر دشلرب نوئاقو عرش ES هغمام ردیاب

 قم ر دای هحنج وم فر رش هقفیران وناق ا .رویدیا

 : .یدروب رو رارق هرزوا
 سم س هب ید واب رله زس E مز

E A TO E 

RE NS 

 -رولا کریو نداد لو نده . زکسزویر و ەرلەر

LEEنسب  SEN 

 هرارکسع هزار ومامكوج وکه در ولی رب وهراټ ق وج رب هراکب

 .رویملقاب هرایشازوب و هرام زالم :هراش واح :هراشابن وا

 تارخ یمز هدورونلوا رومعم EIS تان
EEرج تاا دعا هدب ( 

 ڪا هدر ول وا نیما ندٌنساح ندنلام سکه 6 رولدا

 ااا د کک وا نالوا ضرف یبارحا تلاع
 هاماسم < .هاتسرخ كالو للا

 ندنلامسک یه لسم ريعو لسم نوچ . روډ قح نوچ
 هبلس هر ۰ رو ما وا نیما ك ومان لدن رع 6 ندنناح

E STs BR DO SESE 



 ۷ ةف

 هدزمتکل#مزب رایش نایمشقاب هزب نوچما هن .رار ويمر وک
 -ریدشقص یموکح هد . روتلیاب راناشقای هدروللساب

 شملیزا یرب ندهنس زون چاق ا عمه . یدروم

 هقشاب ندهللاهیانع شمر وج هلران شد یارطا شلوب وص
 - روق ندهللا ء شلاغوح تلاهج . شمام لاق یران وط

 یزعلودو تا نالوا شمالشا هک هزک «هفلا زا یراتاق

 تا نو روم ید ر تعروت یا

 NECE هر
 مزال كمایهر وک شمرادال وا ینسهرغ کلب بوشلاح

 ۰ یدر ولک

 رجاتوا هال وا ضراع للخر هننراجحم دل رجحاب رب

 . رویمهلهزود هر, ندرب ندهمکچ یتنقیس
 ند فا تاحنا لکا :هلع تانک و

 د كنلاهحو تلالض « یک و غیلبت كمالسا

 یه . رایدروس یاس لذپ هنس چ وا یمرکی نوچا

 ادخ هناکی ببحوا هدلاح ییدلوا هزحعم یلعفو لوق

 هحارال )۳۰ راد رے وک موزا د او نوا مه

O E Ty 
 :یدلوا لورا فرش( اردک اوکسلو,اللق ااف )
 ا هاو ۰ ید ناو ندافصو قوذ ندرلهحلک |

 فراخ ۰ راهزحفم - یدان وشود یدو الا یول

 « رلهطخ راج تو ظعونوک مکا یصحالو .دعیال

 و و و را رو 2
 نال نشان اسر تا هوم اک وا
 یفاک ەنى وح كنم شد هلا ادخ نذا قار وط ج ووآ

 -رضاح راحالس نوک +راقوا «راقاررنم «راخسلق نکلک

 ضف كنوب رووا هفامعم . یدلروک شيا هدعال
 قورافلا رمع ترضح لصا هل یرف تسدق "یعاسم

 یالج هعشمش هدنراتفالخ E )دق هنع هللا یضر

 ینیدل وا بایساماع و فلک ماع كلاعوب ارز .یدلیبهرتس وک

 . رولوا یهاط هل وت قحا

 قلا نایب

 سح یهجو کتفاس هو هتلم ندفرط ر هتشیا

 لاو غ ندفرزط کی رار هلقمالفاب هقهلوا
 تطورشم یالوط SC N N یسهحور

 یم وق ر كك هما ہک 0 « تعلرش نع

 ل اا هطاحا یالصف هقشب ندنساوا

 ۳۳ لا لمر هر ندر ا مرا کس نانو

 . یدقآب هتساحشا هدزمآتوعیم ا
 یخار كس رس نکل

 موصعم ید . یدلوا هدرا فسا نانانش یج هدا

 تعاطا هتناطباض نمرلرکسع . یدلوا فلت تاذ جاقرب

 ندراحالس نالنا نوجا كلنش . یدل دد شمروعا

 (روس یاوه ییئامود دروف ) .یدنالنامود زا رب نما وه

 نرو وقهع ناقس رلوا ناقاب راناحكدادمتسا هحنسا وحف

 (اوسجالو) یاخ تمیرشو نږد نااق یراوزوق
 یرلهفخ دروق قاط رب ینمشدورکن» كنسیلاع یه

 تاع ج۹ لوا

 هغجا ی رلنعا هلت كجا هدافتسا ندا وه یئامود وب

 کره شاو شاو یدالشا جوک سرب ندافق رھ

 یدشود یمهو دادنتسا رب

 یشدل وا نمشد كرلساباب هتط و رشم هداوروا هاتف و

 ۳ ۳ تماس ت لاو رئال
 . یدالشا هغلوا صاح هیشرپ هد رانامهل وا اما

 مزب یساسا داراتبطورمشم ناقس ینید ابوروا هکوبااح

 او
 احا ع

 یدها عرش نایانشآ قوذ نلیب یبا یتیدلوا یراثآ
 تااحما تطورشم E مرز هکرا راس اعطف هتبلا

 تعا رش مر هل هداوروا تىط و رىشە

 هرادانسح ردقهب هلعءانس و لر قرەلوا ضا د

 ققح ینج هل وا مداخ ردو وا هزمتعل رش و ند هسرونل وا

 ۰ ردشع و

 نوجا تروشم ؛تلادعقیرطر, نتم تیطو رشم
 . ردنرابع ندتناکم لکشرپ مظتنم یراع ندغالهمول



 ۶۷ ۵ کک ووی قلا ناب

 قرط هاهجو ینیدنلوا نایب هدمهعرش بتکا
 .ردوزحر ندهسالسا تعبرش یربیه ندقحو تلادع

 نالوا ناعم Ee هل رص %6 ز لک وشود

 ز یللراص هنمهبناسناو هناععو هنمالسا و هع رش هفطظو

 کک كتمالسا هدنزو ر نوکوب هکزربلیب ویا زمه
 زماقع هنسههلا رارمساكقح بانج .ردنمهسامع تلود

 كتمالسا یرب ندهنس زوب یا هدرهاظ هددسیا ا

 هلا تا ودوب ناه یسارجا كنهعرش ماکحا « یسهظفاحم

 نوکونهدیماودو اق كنهرنامع همظعم تودو . کک

 تروشمنوکوب .ردفوق وم هتطورشمو تروش«لوصا
 یرجاه در هدرمکلع لاخر موهوم هزمتط و و

 یهااطفح ),هتسزول واتتطب یا ز وه

 . كجد هلخادم هز صراتمشد

 ردق یسمالراب هت وقوط هشت | كتوراب . ردققحوب
 هفظو یجنرب نوکوب نوما مزب ؛یلع هانب . ردققح
 هدتط و رشم هلا تط و رشم .ردقلوامدقتبات هدنط و رشم

 فرش اتیطو رقم2 ردد رب یک تکا ی
 هد كشیا یه نالیباب هدتطو رشم هفامعم . ردقفاوم

 كمدآ رب ییا صوصخوب .زاک مزال یسلوا قفاوم هعرش
 ۰ ی هنغر دم هل وا یا یمع یه

 هغ ظوو ىح كتموکح هنا تش لصا كتطورتشم

 ادس هزاوم رب هدنراس كرهدبا نم یراتل وئسمو

 ردکعا

 یرلزاع زمفیدلق هللا تعام هدف رش عماح رب

 اما . له وسشود عام هلبا ماما . !هربتک هزعرطاخ
 "ةدامو ینعم ندنع وج كتعاح هدهشود کوا ردقهب یه

 یت هیادنقا و یساضر كتعاج مه یک ینیدمهلوا كوي
 هشاکرا,هتظنا د كز ا زامهلوا ماما هحناوا

 نی E | ابو ِ هدزان .نعهدیا تفلاخم
 ؟ یلکد زاعوا تعاج هسرولوا

 یککیدلاد یرخ تماما هغاماما یهدزاعوب هتشیا

 قج ها"

 . ریل د مر تام تفالاخ هدمالسا ند هددفلهاشدا

 تماما هسلصن .یرالاح كتءاح هلا ماما هدا رذص تماما

 قەددادىتسارود . رد هل وا یلاح كم هل | هفلاخ ید هداوک

 ناو دار هک داما م یا تنا تال

 هللاناحیس رب هس أ 0 عام مامارب نیما ینس هوقو ا

 هه سعاح کر طقف . رولوا زباح هسردلف زاع هلا

 EE ۳ زا زالوا زناح هتبلا هسراقلاق
 هکردمزالیساوا عبا" هنوناقرب الوا كب | ۰ ردهیوب یقبط

 هسیا هدتمالسا ,نوسب وااک | تام

 نالوا دهتح هکردنوجا كلوب . ردتیرش نوناقوا
 ر هنیدنک یدنک راهفلخ نمهلس هام اع یە رشاب و

 روح کما تعجاص ر كراذلس . ضەدىاصا

 .رولرار le ههر واش م هسلوا هددهتحم یتح .رولم وط

 NE ىا ترضح ندافلخ نیدهتجم ز کلا

 كروم بارا اا N نمدقاهنع هللایضر

 لر ع اد درد اک ر هاج یآ ۳

 5 نوناقوا

 كنهشد ماکحا . ردراشمروس تباصا هرزوا قاوا

 هدنراثح تماما كنهبمالک بتک یجازعو ساسا یهدیابوب
 ا عنم به یران وا دادبتسا رود ندنغیدلوا جردنم

 . یدشلوا مهل وقوا هدراهماح

 دا اا ىلىت د ناو

 هکروروب قح بانج .ردلعالمع هلن ومضم هم رک ا

 بودیا حالصا یزکسف یدنک الوازس ناعا لها یا

 کد یہ یا كهللا .

 یزکهفیظو یدنک هلیوب زس زکلیب یزکهفیظو هروک
 ر و دارلووک زکهسردک هلوبیرغوطو راس

 زکسکجهدک هنیروضح كهللا بانج زکهلج . نالوا

 قبجا یلزک . ردقج هلیبراح هزکیزوب زکر اکدلشیا نوتب
 . زکلیا بلق رهطت ندقاف ندداسف ندهنتف

 یسهلازا كناملع یسملیوس هدزککیدروک یراکلوئوک
 زکلب یغیلوا یسهفظو كماوع یسعا ضخب كارما

 کش تاناح | لدص اعم



 1۷۲ ت نک

 . كيمراقح هتف ندقاا

 كنهلا باذع . زکما ین ناتو ک نکساط ییح

 اراک او ۳ ل هس لاس لا

 کک نادا و کلر

 42شا ندهللا

 تک
 و لدهس مى

3 

 4م السا هرماع تسمه

0 

 هظوفاحم هسرزوا تاب دا یهدق رظ نوک چاقرب وس

 ندا تار و ضصەدهع اع رش هد هع و رشم تط و رم

 نراس نالو عوقو هل دصقم ارا كىەفطو

 هم رتحم نان راق و هسامع تاعوطم دلرک یالوط

 )و هاهح و تارده ناتلوا زارل ندفرط
 5 ۰ و 0 ۳
a۰ ضوعو ضع « قرهل وا قافو تسدب تسد  

 تا هدنقشح و قح ناس كرهعزوک E رطاخ

 زرد دع ندو یا

 بهزنو اولشفتف اوعزانت الوهلوسرو هللا اوعطاو)

 . مظعلاّناقدص (نیرباصلاعم هللا نا اوربصاو مکحر

 : یسانعم دچهصف

 او لر کت وا ا اطا كوس رو هللا

 زکس رالفعض زکهسردباعاز نو تلرستعاطا ارز

 توکل . رلیربق زکلکویب هدنزوک زکر اتمشد
 كنسربمغم و كنرات رضح یلاعتقح . زکسرول وروک

 كز >> Ej E هلسب هساک چ وکه ز ا ق :وط ی صا

 کما

 ید رک هت کج تم ۳ لوچ 2ا تكعا عفد ی لمسد

 زکدا ریص

 رو رمهح لات هللا

 زکع واهاط شو 5 که داهح- و سر چه

 هلند یخ )یا یر دو تص
 ۰ رد ربا 7

eردىلب 7 هدابژ . 

 قلا نایب

 الح تا رب رسید

 نمو ةوق نم مدطتسا ام مه اودعاو ( هللا ذیعتسا

 نم نیرخا و ودعو هلاودع هب نوهر لحا طار

 هلا لبس رخ نم | وقفنتامو مهملمب هللا م وماعت ال مب ود

 هداروب ( مظعلا هلاقدص . نوماظتال متاو مكلا فوب

 د یراق هسرابفد كرم كا و:تلم

 زمغلقلرضاح یوق ولردره قج هلوامزال هدرا نوچ ا

 ۱۳۱ و لاح روطروس سما زمکداکعا كزادنو
 ۳ ۱ 2 لا ن کرود هرکص نیک دتنا

 ۱۳ ۰ تاج که اخ یرلت یو نالوا
 ردوقروقیرلهسمک ماطر هقشب ندران وب و ,ییرانمثد

 روس ناشلاماتع هلا زکسزماس زس یرلنوا رکرم

 نککح هدیا هللا ناح كرك هما لام كرکهدنروغا تارکسع
 قچهلوا عیاض ئردف هرد كرل ها رک:ادفو راتمدخ

 ۳۲۰۱ اور یا کی هدنرخا و هداتند

 هدش رش تیدحرب دفا مالسلاهبلع نمریمغم

 ا سم لدمت طب طارلا ءالص نا ) ا روس

 ( ہریع یف ۵ نارام عن رد لس 1 ۳ راند هتم و

 8 زوبش كنسهقشب هنیزاع ر كركعرب ینیرش یانعم

 0 ء[ کیم یمددودح a رب و و بآ و دو

 یدبنانل وا فرصهربخ هقش» نوتل ۳ ربییدناقرصنوچا

 ردو وا تاسع هتشدا

 ۲۳ ۰2 زاتى دردتمدخر لقرشو وب

 هرر و باوت هدابز ند راتدا.ء كس رادقشد ےس راد داع

 همتشیالودملاشیال اساا وخ  لسلا هدف رش تیدحرب رکید
 در د ( ه4تحاح ق هللا ناک هخا هحاح ف ناک نمو

 مهلاوماو م امد ع سانلا هما نم نموااهده رش ٹی دح

 ها هحار حریم | ریاعم لق نم هد اح 7 ۹

 ۱۳۳ و نوا یموم احیا یافت اتم
 رازاشروت ندنا نوجما یرللام هل یرلناح ه راناسنا

 ۰ رلر ول وا ناما هاسماع



 هنسل وا هلس نانسرخ ننسکو نانل وب هدر

 وش یدمش . نمهنالاق وو یسوف وو تدح 8

 ناماسمر هکزولشال آ ندرلم رش تدحنال وا ضع

 هکدلرپ ومکح اع دوخایوهدر هقشل ندننادم هب راحت

 او هتنابح تنهسمک ناب ازجرب مع هب هس هک چیه

 یلادت قح هسرریک میکرههفلانف یکوب . نمهدیآ دصق هنلام
 تاکلرکسع .رولوا قسم هتساذع مهج كنم رت رطح

 هه رش ثیداحاو هغ کت قوح كب قلعتم هناضف

 كنم رلت ردح ىلا عت هالا یا وا قی ۷ هراحدم وا وا ردراو

 كنم رات رمعح 9

 رم اسم را و ی 9 و

iمد رم ناز یراف رشوب هر  
 E وه تکلرکسعهلبا فا رش ثیدح مکج هدا د

 اب سلاو ةاللصل ادلع سحر مت و

 کجا هلو هاخ ی

 ندد ر سدقم وا

 طب سه اتان وا تا دهاخ غ لک نم: ف رشد
 ایندلا نمجرخم موهمدو هک لک ات نا ضرالالع مارحف
 هدعقم یرب یتحو هما هندلو موک هبونذ نم جرم یتح

 تغ ةا نا | وملع او ) هدر تن رح ر دو 8

 .(ف وسل | لالط

 نادم ES كس رش ثدح ی

 هشاتافونکیا هدکلرکسعد وخایو هنل وا دهن هد را

 ندقفلوب هدااحزب اف هدرا و یر کک

 کدلکود هنسج شع وط ندانا ینراهانک ر هظفاح

 نداد بمر وک یراماقم اع وا

 ا

 ست کن کلم هدف رش تدح کا و

 ِ ا 6 وک كراحلق

 هلراتابضفوب هتشیا .رارینازق ییالعا تنج رلذریو ناح
 هراطباضو كجا تمرح و اعد ههاشداب هدکلرکسع رارب

 هکر ویروس: لات هل + وشمزالءاصعو e و

 ین رش یانعم(مک م مالا یل وا و لوسرلا ویطا و هللاا ومیطا )

 6 رل | تماف ا ندؤم تفو ۰

 1۷۷ س هفيص

 همالسلا

 : a تعاتطا کاو هه رش عماح الثم

 هتشرا

 تماق دو نب د:اماسم ز ۰ دا هداروا یدنفا ندّوم

 N وب و هوا

 كتماق . . زراقل اف هعاا

 .رالشاب هضرش زاع ترد رک ۱ لا یرغوط ا

 یساضر هللا هدز .یدل وا سما یدنفا ماما یدمش هلا

 راةلاق هس رد هب هدحس ربراو ا ل راکت

 ردق هند وے لدنشاو كزاع ع .ررووا مالس تاو

 رم را ندوا ۰ زرولوا شم رب

 ر رتو کن وح رولوا ا تر كەس

 .هنتسادناموو كن وا

 . رد ما كنیلاعت هلا هیرغوط ندیغوط رلهدجس

 هقشب و رارکسع هتشيا ۰ ردهطساورب دهرا یدنقا ماما

 هرش رب الثم . ردهل وب نوچ راهفطو عك رر
 ۱ سس کا اواو شوطتاو سا وار

 بیاورد قلم یا حد كمهلکب تبوت

 ناز و لوس هد شرک یک کاره تا

 کا عا طا هما نالوا

Seesدر  E 

 قلعتم هبهفط و كرل صا

 ردیلجرو هج زم د

 - هرص صا ییدربو كنشابنوارب . ررک ههانک لوس
 «ندنساغا لوق . ندشازو .ندمزالم .ندشواح هلس

 : ندموف هندا ناامنی اه نت

 تام كاو ندزمهاشدا تام ندنادناموق كور

 لو او مت سیا رسا نر

 هنیراطباض قرهلوا ندلکوک و ندناج نعرارکسع نایب
 یال یر کد E لا

 یغوحرب كراماعوا هدلاح زمغردلوا هجاوخز, .ردراو

 هکمادام ۰ رلزماسب ینهرلکدلسب مزپ هدران وا
 کماداعو :ردزجرو هجزعد تعاتعاطا هرلمآ

 م



 1۷۸ - هفلحص

 لک رول اتش قوح ناسک ا

 هزب نوا زغرخآ و نعایند قمتوط ییزوس كرلنوا
 یررض هوس هدارند هسریایدیا روصق . ردمزال

 را وجه ام شد لا دک اپ کلم ساک

 او تس ووا ی رام رخ لاک ها وع وس

 .نوسشا رهق یرانمشد كنمەع رش تطورشمو

 تمعل ولردیه رار هل نمرلدالوا کش هله هدی زب

 . نوسروم رهظم هنسەنهلا

 E را د یک روک ییا

 و و هزس نوحتمالس در تک و نوجا

 . ردق و همش ه ET وط یرلتحصن

 . نما نوا یا کو

 یراق هول

 حج حم

 : نملسم تعاجخ یا

 هلوف هلسبهسا وا شازاب هراویدرب کولو یزوسقح
 ندنعدق مالک كزعر صوصخا ىلع . زرومامو )9

 كنيرلت رفح زعدنفا یاطاسناهج ییاو « ر رص صن »

 هس رول وا« حیحص ثیدح »ندیآ ر ودصندنرازبغا كرام
 قهروط یشراق هلاذاعم رولوا ضرف هنمهلح تعاطا

 روروشود هک یزعاعا
 هد« لافنا ةروس » هدنعرک نارق كنذلعلا برانج

 ردق هتیآ یجنزوقوط یعرکی ندتنآ یجندرود یعرکی
 : ردوش راز هلرلریش هسدقماوا یتدروب وب

 . راندیا ناعا هتیرلت مضح یلاعت هللایا

 هب هش د ماکحا نالوا قحهالشعا تانح یدیا

 هدنفو ییدهلبا توعد یزس یراترضح مرکا لوسر

 .زکیدیادهمت یتسارجاو لوبقیرماكنل وسرو هللا زس
 زکه سررتس وک دیدشلبم هدلوبق هاصالخ | لاک یرماوب زس
 لئاح یتقفوت رون هدرا كنلق هلا ناسنا قح باج

 هلق هلراهسوسو دسافو تلالخو رفک قرلق عنامو

 قلا نایب

 ۲ زکسقج هنالب وط هدنناوید ,CEE راب . نمهشاللقاب

 ۰ E رک کوا

 ندزکچا گام هو زا ا رک ەس زعا تاتجا هد بودا

 و م زکلاب « را تباصا هرانالوا,ماتط زکلاب

 .رونوق وطینلانف هزکهدکاب .زملیبراح هیازج رانالوا
 شملم ۰ راراباب هتس رات دل رلذاط هدراناباث وا یحاف جو

 باقع كتن را: د لالما وذ هلا کراس وم یا « الوا

 نالوا یاس هب هنتف هدروصوب ۰ ردلت دش ك نازاحو

 ,Sav نادم هنع وق و بودا فرطر یراتش

 2 0ا سک+قاتحتسا «تاذع:تلقح تات

 ر آ هدمالسا یادتا زس هکر کت وش ود

 فعنص هنیزوک كنادعا هدهمطق زکتیدنولوب .زکیدیا
ESSنتف ا یزککلمو كلام نشد ۰  

 ۶ زکادر وقوف ندنسدهلا كالهو وحماو یسا یزنو
 ندسم كجحوهدیا تااص ی کیدنک ندتمش ود قح باخ

 هدهلدادما و ت رصن یدک هتسو .یدهلب | ناسحاهداب و

 هدقزر قرءل وا تطو لالح . یدتسا نم تی وه

 ۰ اا

 ھار رکا تناخ هلوسر ترضحو هبیاعت هلا
SEهلاسموروماو اشا عونره نالوا یتاما هدزس كن ییامل 5 : هر ی  

ELنرو و را رک هما  

 ۰ ردهنتق ;EEL دال وا 5 زک رالام 6 کزکلس

 بور,دزآ یزسرلنوب زکهسزعوا هلیقح هفرش عرش
 =7 تالاا بس رک ۱۰۰ رور وشو د هتک الف

 كوبوب ندیراب دزن زک هسردی! حیجرت هلام هلابعو لها

 E هزکتادصو تعاطاو ۰ رک رور یک تافاکم

 کادو ند .تداع سس هک هلن اع 5 تکی هزکلام

 ۰ روت ول وا ناسحا تنم م ورح



 1۷۹ س فی قحا نایب

 .رهسمک ندیا ناعا یا

 هم اشا دات وقر ودندن راد رخ ات تا

 تیاده رون هزکیرابلق یلاعت هللا زکهسردیا تابث هدکم

 .زکسردبا قبرفت یني, لطابو قح هلکنوا « ردیا مرک

 وذع یزکزواجم و. رازک یزکیراتحانف و او
 مرک كنراترضح ناشلامظع هللا . رديا ترفغمو

 »> نصر كب ناجا

 یگرکس یاس رک
Eردوب یاس رار هل بش كنسهعر . 

 یجزوفوطیللاو تیآ

 - رو هلها یتاما عونره یراترضح یلاعت هللا »

 تک احو توک یاب ناسا
 OES یزمککلم هل مکح هللدع تقو زککیدهلا

 اضا هللدع یتموکحو مکحو ادا هناها یتاما . ردیا

 هزس ناشلا مظع هللا هدناصوصخ راسو هدنص وصخ

 بانج یزکیرامکح كزس یتیفح .رلیا تحبصت لزوکەن
 رورو ئرککید هللا ادا هداوبمن .یناماو رد و

 : رانمّوم یا
 | هب ىلاعت هللا

 ءراریدم ااا ا «یکر اع کراتا

 ن ا ندنف 3 هرمالاسا تم ا یک راطباض

 فالتخاهدشربرک | . زکیدیا تعاطا ا نانولوا

 كهللا ل وسر وپ هنماتک كني را ریضج ىلا هلا زکهسردپآ
 o تعح اص هلقئس

 1اور اتا اکیا کا

 تماقو هن ا ىلاعت هللا .

a E 
 هدب وهلا تعحا ص ههللال وسر ثتدجحو ههالامالک

 ؟رح هدلو وب هسیاراو زکناعا هتنوک

 .ردبل رخ كب نوچ ا كرس قماقا هز وس كى وب كن وش

 Ce) ردیا SS ° رد لزوک كب یک كدو

 زمکیدماا ناسو له ی ریسه هات ردو هار وش

 ا ناس 2 جافرب هحباشاب هر هع رک تابا

 تعاطا < صا عون ره كهللا لوسرو دن ۱

 هن هتف « كمهمر و نادم هنر وهظ لب هنتف رب - ۲

 . های یار متع یتاٹیشت عونره كرانالوا ثعاب

 یعقوب تا یر روا لاعفعا دوو ري روت

 یخد زب همازح یرافدلوا قحتسم كرالاظ هابسح

 . قماملی راج
 .بصعتم و لهاح هد < ادعا هل اب تمالسا تست

 كير هدنچا ادعا یحاغوع یحدانع « ددشو ړدح

 و دا كب تدمرب بولو و اه كن وب تاذ

 هدلوهن ینمسق رب مظع كنابند هرکوص ك هااج

 تعاطاو داحارب ام یکو شو ناش « ینغیدالباق

 فعض یبدلوا راحودو یغیدلوب دوجو هللا داشاو
 ندراهقرف و لادجو فالتخاو ةف یک هن طاطحاو

 قملبق لمأتو هملاهم ینکید هلا تأتن

 كهالالوسر بانحو كنسرلت ضح یاعت هلا - ۽

 ۳ ات اوت لا ERI شفا یر ساوا
 سر یک یعیراف ه دنا رالهاب تمهتن ارج هل
 حس ی لا تر عوره شات
 . كمهعا تناخ

 ابالا ناطاسو كنراترضح یلامت زیر - ه
 دالوا ۰ یتسحم لام هنرله رش یاضر دكرعدشا

 دا دا مر شع هو
 هج . یداسفو هننف عاونا هلیتح هلناعو دالوا « هلمط

 . كمهمهلبا باكرا یناثس مینشو رکا

 كردا بح ندربمغس « قرهفروق ندهللا س ٩

 ع وجرو هبو ندرلتحاق شمع « باتتجا ندهانک
 ا قد یا ب یوا لا ی یاش را

A ECندنلف  SOE 

 هدهیاسوپ الج هليا ناو ناعا راونا بونیللس
 بولوا لئاز راتسوح ندنرزوا « كمنوشود ورغوط

 كوبوب كب كزعر . قلوا قرفتسم هداعسو تکرب

 هناباج ناسحا [ كوپوب كب هجنسیهلا ریعت یدنک ]
E E 



 ٩۸۰ س هفیج

 هلها یاما عون هحنساضقم یهلا نامرف = ۷

 تنهام رب ندنکللاو تن هدلد

 ( وما كرما ایا هر او!

 ضپ وه هدلها .

 م. كعا ضي وه

SESروما عو یه ردق  

 ا ردهالاهناما هدالا ك رلددنا هب وسا

 ارجا هدر .ردنهلاتناما ef . یا نونو كحل رش

 یداعس باتسا عو یه « ی ڈلحم نسح نا ار .یهعا

 یدمهلا یت هلقح .ردنهلا تناما

 .یلهما ارجا کح هنالدا هدنسهرآ رلاسنا - ۸

 ماکحا قیعل تا

 ر كم وقیه تا د كد هدا ا ك

 ا ردن رابع 2 ۳

 ی سا محک

 2 he یس:ءمشدلاق ی یارجا كلها اه . رد را

 دیدم و 4 قا وشلو ر
2 5 ۱ 
 هدر یفراه ارجا تحت 2 ردّتحا.و

 ۰ تدااوع ید را
 0 یهعحو ی

 ٩ ههللا لوسر اینا « هاشلا مظع هللا الوا .
 ارجا هجورغوط ی ما كهالا ل وسر و هللا الا
 « زلاشا «رلضاق ءرلملاع ء راهاشدان

 ى =
 ادا فنص ھه ےک رلافلاق < راداتسا . راطاض

 نیلا

 (EE هح 6 لر دم

 نا E CS نان ول و هد را شاب

 ول ٠ ردض رف تعاطا حس ها را هح وع وط

 ) کنوج . نمەلوا صخش رب ( مالاولوا )
 رد عح كف (ود) یظفل

 هکویلاح . ید 9 ولوا كعد تادر . یحاص صا یدیهسل وا

 هکر دکعد راد ۳ نالوا یراحاص سصا ( سالا اول وا (

 فا رش می ران وب ۰ ردااثماو تاوذ زمغب دیاص مر

 هسرلزغا .ردجاو تعاطاهکدسا قسط هلقح ینماکحا

 9 اول N تعا طا

 هتس وار ۰ راردقفتم هدانعم و رلرم

 ملعت هنغارج يدتا

 . ردبجا و یتعاطا هبهتسوا كغاربح هکدهلا

 طاتسا ز

 سف نون و < زرودما

 نابع كعب رش یتعنص

 راومام سا

 هی یتها كتعاطا مدع و تعاطا هکدوبوب
 ی

 قلا ناب

 2 9 د هدن زاخ سمت

 4لنایدر راح ترصضحو سابع کا هللادع ترضح

 نسح ندر ہو یابدق مطاعا ها رل رضح مع

NG5 ست اول وا  

 رداملعو اقف نت ەركواىنراەشد ماکحا هراناسنا دصم

 امد

 ا رضح دها و داحصو یرص

 رلریما - سهالاولوا) یرل:رضح هر هوا

 تیاوررب هلو هدندسابع نن ترضح .شعد ( رالاوو
 رو مرا و

 a رو تا ه> و یدلبا لازا كقح باح

 كما كمالا ارجا یماکحا
 ردجاو هرز وا تاهاشداب

 زعدنوا ست ترمهح ن نام ومل اربما

 ضب وه هنلها یاما و

 هب یاهاهسرابپ «ج هلبوب ینو .
 ردم زال كم هلب | تعاطا کاو كم هکر د یززس كن وا

 رلنادناموق ( مالااولوا )
 ۱۳ لر هدنفح راد وا تا وا کن وک

 نارهم ن نومم ترضح

 ردرلطباض و

 راو تا ور 2 ند سابع ن ترصح ۰

 ( مالاولوا) هکشمروبوب یرلةرضح جاجز ماما .شعا
 ۱ ااا جا یتسهشد روما هرلزاملتسم یسلج

 هبوست ینایرج نسح كنيرلت رشاعم بایسا عومه راس
 . رداماش ییاود هجا نا

 تا كنهعرک تیآ وب هکراو اهد مکحرب هداروب
 هللا مالک هسر ول وا فالتخا هدشرب ا ) هدنو رط

 .یدشلروب و ( هک دنا تعحاص دهللا لوسر تدحو

 رک یا كعا بلج+یفد رظن هماروب

 تدطاس ك ک

 هدارو .ردهالا ل وسر هللا قحا زمهاکتمجا م كەسردیا

 ۲۳۳ تب واع لوا د نالف ( عالاولوار

 ملت کید ید رج لوف كيهسمک هدلاح ین دل وا لخاد

 ندا لاح همی

 ربا افا ماکحا

 او رابخاو تایآ هدبابوب

 هدسد سا

 فالتخا هدهلتسم ر ەس ەر ادا تن هسمالسا

 یلوص طانتسا هاهجو یلوصا ندنیدح

 : ]هک هیج یدمش . ردها و دح یی هدف وف



 قحا نایب

 < ید یر ندهس زوت وا ! رلشادراق نم روم ها

 قرهبارغوا هناعیاض عاونا یاهجا < قالخا . یو

 هد بودا هدلا ها م مظعو ا نارازه

 زہغدامە وق هز و زونه < زمی دانه وط هم

 هرافتسا ددم یر عور دد هطورتم اا

 دلوب وی رب “ذب هرکوب یالوط ندیبس رپ نیل قرفتسم
 ؟ یدلتافوا نوک طسنف . یدارعوا هد ههناع

 و هکر د مواعم ل اع

 ردهبمال- کا ته رار یر

 ندر دالادا هم امع تب

 اب فدک هدم 0

 ax وا چد جا كتب رم و ا ر « م N ۹ 2 نالوا
 »وی 2+ | 72 2

 یر نده وا هد وای كيو . ردم.م نوناف نراتم

 هدیسهسا رحا نرومام : رداملع نالوا تعل رش هم

 .ردیلاتما E ورلبلاوورلنادناموف واسور راشوواشدا

 هدنروص ر هالداع تیاغ یقوقح كنه نون تعب ۳

 نده واه ءا فنصیه هدنسدرادا كت She . ردشما نامأت

 ندنف رط مال سا نونو یرب

 راشبا هدداسف و نوک !اعو .ردشهلوا

 .باقافنا طقف . رولوزو ندفرط رکید

 داکلرب لا اما . رونلوا رم رانال وز, هک 8

2 
 توو وا دلا درس زماس یس؛+> رد ۰ یسهفطو 6 ی دح

 مان سا
۱ 

 «رل هز ودندفرطر

 ا ء هلداحما

 3 رولوا لیحتسم كلزود هس ریا شلاح هغم ز وب

 زولوا شدا تارا ترضح هل

 لد دا تد ت .تفو ۰ تفو د

 یناهو ةف OED ییدلدا تقد هس رل عل

 ردقوا یرلم ا: ناماع كالاها 3 2

 ردنامز یک ک
 دزلاح لوا ےس

GT ۷توا : 
 كند خر یعرش

 ترضح . یدناب هدرلناخلک یرلباتک هقف نارا یساتا

 . یدنههل زاب هحلمارتحا هدایز یعا هل كزعدنفا ریمغس

 رنک وا

 ر ندو لانه یا كا كو .

 تا A ست

 :یدتعلوا دنا و اب

 1۸۱ س هفیحص

 « مس و هبلع هللا لص زعدنفا E نانهحت ییا » الثم

 هاو دو ی رم )رای ربا هک یدک

 یو تا توالو رفواب ناک ند یخ مد رابتکع
 ا قلوا ۲۰ هدلکسشرپ ی راش شم

 اوا کم احتما كنهبلط < یدرونوقوا
E BUNبت  iاک هاقح  

 یدلدا ترع هل شا ندهعا

ESزج- و 4۱2.۰ زاب  

 س مريس و

 یدعلاف ین

 ۳ ردو

E EN 

 م دورا ا ) کز روح  ) Alsنالوا كج هدا

 هوا سه تام. ید طد یگ درا اخ هاملع

 یدقو نان وعم لکشتم ن اسا راخ كج هدا .

E و 

 عون یه «:هح ینددل وا اب تفت تب رح ۰ تبط و رشم
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 ان ای

 هللا . ردشمالشا هتم ولوا ارجا هل.فح هع حس دا یسا

 ها هر دو سا الات

 ساحم ید مراذوباق ۱ یخ ردد ست ودم وب و «ت وعسم

 قفاوم هه رش عرش هلسرعو ته كلنهاملع كوب وب

 قرهلاق هد كنو e کارو

 لا تن هم رش ۳

 رو تم برا تک درد دبا تلخ یراق ورم

 سکه « هل ول Es تر كرل وب .قحه ول وا

 ؛ هناماع اعاد طقف « هلقماثراق ه

 .ربلک هل وصح هال وا

 .ردب رانمشدلخادیرلنمشد مل وقروقلا لزمتکلم

 کاش فاتح ۳ ندد فط

 ادعام ند سە .طو

 لوا ۰ بحج «ریهط هنا وعم

 ¿ةد لاح ند زاها نیک 1 3 فا مس مزب

 6 یتعد رش ۰ رلت وساءادل | و را یاب تعل رش

 و ا
 ندنععم رلد اومسک ی مالسا

 ردو هب یدمش 2 زر

 6 هلک.دی لک هدقارب قح ٤ مدمسقم ن » دصقم ر جھ

 6 و وط یسادنک راس الودو هل عاونا کاپ 2 زد

 ۰ قنا هد وا



 ۳۳۸۲ س هغ قلا نایب

 یااوز . روروا مد ندتشرط ندتعی رش < ندنیدسح

 ۰ رزدرآ یرامدآ نال وا تف E AA او زی

 .دیییآ یهراج وا و

 .رینالل وق هنسهش رتن | یدنکی یوا هدلو یادتسا ا

 E .لکدچوک ردقوا یا كرادسفم یکو

 راک روا رم تا او
 كد نوا ال یار کیو ع لو یید رس

 کد + فا

 ندقح لها هلا ارتفاو ۳

 «یمروبهعا« یعروب دیا ن تم كتم .كتکلم

 یراتهجوب .رویدلبا یمحسق" رویدیا یمریدق تیرثک |
 نبیعت لصا رامدا زسهبرجت « زستامولعم « زسایصحت
 تیما هدروص وا .رویهمهدیا نعت هکمادام . ردا

 .مزالكما هرواشم هلعوحرب نر اس ند ید ا

 تب وغشم لس هغطو بویاشراق هراشزاوا رولوا دوخای
 هدنسهفظو تقورچبه یرامداخ تمالسا .رلیا اضتقا

OE ONEنر لههار تارا  

 صضعب کردلاتسا : هک اتم ءوراع هه نوح

 ران وب ۰ 2 ولو هدنکر ح تعب رش فالخ رارومام

 کا هدیا

 عفرو عفد هدشاجحماو . ردگچ هل دی ا حالصاو ات

 رشت ی را ددد تای رجا کا سم او

 هددحا و نآ میظعارب

 ندنتلا كلوب . نمهبدیا ارجاو حالصا

 هافعاغوح ییددع كران ونم رغ تاقسن مک هتن . راقح

 رد وارد تا

 راتماخو هج

 رلنالوا یضارهنسهمشود هی کله كنطو هدنچجما كران وب

 کج هلی ول وب ران رتس وک ق لفرط هنا ونی هس زم وا چنهایو

 تمدخ كنرلضع هنضارغا كتطورشم یادعا ابو

 کم یچ لس هدا

 ناملسم « كنمومر چیه زملیب ریل لصاح
 یالوق ناماسمر لعهمورو هنملع كالم یلغوا

 اعا كنهدبا یفکت دلال ذاعم .زاهلوا فك یالوف

 تم یوفکت کناف لعا مارک یاملع . کوه

 راع دراي هر قلاسلا یک هدنسقرت 6 هدنهراخ

 بهذم لطا ۰ ردراشمرتسوک رلطاتحا مظع هدنس

 .رارولوا لئاق هنريفکت كنیزآ كم ناهه .كنناکرا

 رو روز هند كامل

 . راھ رسک ردح كە هړابوب یر

 . ردندرلندیا زارتحا دژ دا نمدنفا مظعا

 كوبوب كا كزمند .

 ماما ز دگاما

 سه لتف -- نوسل وا هسرولوا هابس هب یه - هدرب

 ِ ا اک رک ) ادام < ردکد ناخالص ا

 . روەلوس ىن يح هلاق هدمنهج یدبا تبهادم ضع

 ردققتم یابرا تهاذم نوو هد :ر دلوا هانک كووب كا

 هدشاب هکر هو هس هد ی وش هرزوا قلوا لاقم ها

E EEا ول هدلاح 4 ۳1  

 ا نالوا ندنماکحا "هلح كلا رغ تعي رش

 هدنم رب تسلا اب هد صا هظفاح هلا یرلتاخ یتساه

 هدتط و رشم :یدم در 1 و و هدقاتسو دهع یر لک

 هدروغاوو تاب هجرد كوص هدنع یرلکدهلا دیدم

 ند هلع "ءانب . رد رلکچهدا ادف و ات

 ۳ اسم هماع نالوا یراثکترغ مت رشو

 ۳۳2 ۰ یراتمرح راهساب هه ادعا کنوسلوا

 ددشت یزمتموصخ ا هد ص رظذ یرلت

 -هر دنود ندنسدقم منع وب ىرالناماسم طقفو كجا

 E م

 وب هدضراشادنطو یدوم « نابتسرخ رس

 هدیاوب بولوا قفتم هجرد دلوص هلمزپ
 كنطو كردبا مق هنیرازناممآ باتک یدنک هدرانوا

 الصا

 ه دص وصح

 ۰ ردراکچ هما غبرد



 قلا نایب 1۸۳ - هفخ

 هبع رش تسایس
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 بس یعاولا كنراحیتسا افس س یبهطروغیس تایح

 هراحا تدم هنواق و هع رش ماکحا قهدنسافس راحیتسا

 . هینولاقو هیعرش ماکحا یهدنماتخ

  رظن هتاملاعم

 دقعهلع ءانب . روسل | هراتعا رظن یدقع لح « عرش

 ا د ےس هدنعح هطر وخیس
 تم ٤ ر

 ذخا هداروا هطروغس لد و رولواعقا و هدهسجا كلام

 هدنو هسرد ا لاسرا كردبا ذخاكيرش دوخایو رول وا

 هنساینا م وقهطر وغس هدرا .ردقو رودحرب

 كاسا موف 8 و روسماکمزال یساطءا

 ردمازتنارب قلعم هلام كالو یمارتلاو

 ر وص یالخ
 تان مضت

 زماکمز ال اطعا یی هطر وخسلدب هده ه ریدتاهط ر وغس

 نوا دادرتسا هسا شمر و رادقم رب ج

 دارو ئر كر هنلع اک . ردراو یا

 بایرا کج هلیدیا زوج هلتروص هل ك راهطروغتس یرح
 . ردشعا هاظت ندنالصم وش هح رص

 رلزو سوب هک هدیا ضع همرلئراق هدنساروش

 ہد کک تولرا شل وند ورد 8
 هال صف هدر ده یلدا تعحاسم هل وه مکیدرتش وک

 رد هر

 CS E «لاح ر لا نحت لاح رل مه » ز هسق و
 ًا

 حسقلاعاد یراش ور فتا ضف نات هداجا هاب داش ا تالسم

 كسارعشماما طقف ردلاحرلان نح لاح رلا م ااو .زردا

 . الدون وا یدق « (مقف ناک نا » ی ینیدر وس هدننازیم

 هد رانا یههقف 0 ترد چوا . ردم

 ههل وصا تالصق هدشرعت كهقف یجیاشد هقف

 هلاع تتاکم هدتشا اتداعون هشرولیدبا ناتمرق رزق

 هبن رم یملع بالط نوت هدلاح ینیدلوا لخاد یسهباط
 . رولوا شاوا یش رب ل رک ردق كا داعصا دا ا

 نالک هنکواو رولیدیا عیسون هوپ داهجا با

 تباث ییالطب هدهسیا زوسرپ

 ارا تنش :تلع و نطو وب هسرواوا تاک هم
 دل و رات رمضم یک هنر تعفنم ندنفجهل وغو هدنجا

 ۱ : N کجەدا

Eا  

 باب مدقم هنس زو حوا هدنرب ت اک كنامم تهاقف

E NEN 
 كمکح دس هقاف كجهدا روهظ « هر ذا نالوا

 ردیلمهلدنا لح هتشر هقشا نددصعم

 هتبدادسنا هدهبماعو تر وص

 دامجا نوچ ا یابرا . نوسلدیا
EL ES 

 3 ی ناشالوط هدنش» ناشو ترهش یالتعا

 هی با سا
 لہ همشدل وا لاق

 ۰ ناسحتسا ردد هج وم ۳۹ اد

 مهسیارید زروسمدر وک هماعتال کر ردق كح كج هدأ داپ حا

 : 2 ر ندمغح هلوا شا تقبقح راهطا

 لالدتسا هدندنمسا . هحالک هنسهطروغس تابح

 E ی هات نو هرورا دا
 هر قم یا نک د درد توو تنم رس
 یجهدیاتاىح كر نامز هن كنهسمکرب تولوا ندینابر

 هم كتلع رب یوادت لباق يغ یتح . ردلکد مولعم

 هحابطا ندنتفاع هداعا كضب رب نالاق نو ز: هد رج

 هناخافش كنققح "فاش هدلاح ییدلدیا دما عطق

 تقافا Cl یو صق ز ندا تره نقاط

 دعو دکر کو تو و اف

 كعد رویندیا نیمات یاح « هطزوعس هدیروصو
Eاف و راس ال زا و وضو  

 .ردنکدتابح نالی ڈیانا هلبا هطر 9 . هکر ولس هلند

 SEE لاق . رد4لام تعفنم ES كن[ کلب

 ی كئرش 7 نالوا

 ادق یاح هد « تیرح » مه و ؟ یزالوا لا هدیش
۱ 

 نا ریدعاب ضارتعا یک نافوط هدقح ( تراسا « ندا ۰



 1۱۸ س هفبص

 لا هدنناح كس رسل وا وار اه هعامجا تاله

 تاح کدر ؟ رها روصت هلام تعفنم هدرولوا

 یتایحعوبرب هلی .هژمولعم طاق" تادا « یسهطروغس

 مدآ نالوا 0

 كر ت 10 7 نخ

 تک اپ ۰ >“
 هکویلاح ۳ رد: د یعاص هیاسام ود

 لام کد ی ی : ر ولس هب اص لصا کک

aردجهطر ور ما نلابتمفع . 

Eو رم هدف  
 یابح ؟ ردهدنلناقم هت عام و اس روغس ی

 هدر راب یدر و هب هتنچآ كصدیش ندا عضو هب هطر و

 هل و كع ضا رقاە راب [۱ ]| هلضااف اب داعوب هسا كام

 ردلکد هددن ون هک ویلاح

 ؟ رد .حخ قلعت هطرش هلهج وو كناکلع 2

 ن ۳ یصوصخ لو سل ها ی و مع تحاح اما

 و راد رو محو : رول وا د هنس ه]زمم ترو رد
 ت

 هب راد قع طر وغ راع اتم زااف حابم ی 5 رابش نالوا

 هدسارتعا رپ هنهد هند دراو ی وک جایتحا نو

 یاملعلضافا یاوح تي وب 2 هش ا ۰ رول هدیآ رداس

 یتنج هزاب كنسدنفا یربص ییاعصم صررح رس .ندتلم

 هلا كر دن هلاقم هطر وغس ییدتسا دعو هن لد راق

 تانا و هدنمهلاقم رکید هداوح EE هراحا

 2 فاز | به
 .زکج هدآقفد نلدنس ەھ هب رخ ق وعح هدر ینهع رش

 لنمح یهعتما هدیودنا رانا ف هر درا

 هک هلو یاشا هد ر دقت يیدردتا هطر وغسو

 فلت ہد وبا غوا هب ی رح

 قلا هرابتعا نکیدلدما دّقع

 هدورت كت هطر وخیس ا

 صول رب یح هدیا اضتوا را

 ید شدی نام

 وا ینیدل وا تداع

 ۱ ےل انب ء هددع مش هر وا 3
4 

 یر نده تک ای راراسم هرز

 یشک جاقرب ك رس | رظن هتسماد 2 هدب ودنا راجا

 ۰ ۱ 2 ۷# ص ءِ

 رح ر ندر ط مم ا را یو د فف

 . ردتجهلیزاب هلاقم رب هشربا هدنقح یهلئسم ضااف 1

 قلا نایب "

 یراجحا گن هننش_س حد هد ر 9 ق وقح 0 6ک رول وا

 راعحا هده رز وا یمسقز ی ۲ کج هل و |

 رول وا رعت ) هح رارتسا « هحهب رخ

Eندربخ ت هنس ر نالوا راح سا هلع  

 نوح هنلط نازو ررص تكنسدقاع هس زعا تر یال ود

 ۳۳ ارا یا یسلواقم را ا بونوت
 كت سهل واقم راحا ت هدق دل وب عوقو هد رس ات

 ی ۹۸ كنت واق ه رخ ترا ینجهلوا یج وم و

 اش تساس مر هده | ندنحنا ص یددام

 بج ومککم دام دد 9 نی ىا چ ك راع ۹ E A ۱ قب ھ 3 راحا

 خسف هراحا ردععا روهط ردعر علام هنسا رحا تل دقع

 هراحاهدنامز واهس زلاق لحمهنسا رج اذآادقع ت وماہار ۱۱ وا دنا

 راج سا نا وحر دق هل ر اثم .ر ول واخ غنم هیدن 5 9

 0 ی وصقم لحهلا هعتما نالیدبا نم هذب ونل وا

 هل لوا زکلای هسا بهن ینابشا قیرط عاطق نکیا
 دادرتسا لا شار و هدازیحر واکمز ال هراحا لدب رد

 ءرقف یسهدام ىح ۱۲۵" كتنوناق هبرحم تراحم .رونلوا

 ا ران رغو مادقا كنادوق ید لوا
 هسنمهنا وا له صلح ندا نمشد

 ردلقح هنلاصحتسا لون ردقهاحم نانل وا

 وا

 صع نادوو

 0 . ردقفا وم هده صدع رشتسابس مرزی ؛هکرونن اسد

 نامزوا د٤ دا رلا هرابتعا ران ییهدام ی ۶

 : ا نوبس

 یاننا هدب ونا وا راجیتسا قیاق
 هراحانکد هبهجنشانب هلحاسهسل وا

 لتمرجانوچا تدم

aتراجت زا لاطبا یتقح ا  

 TORE COC ید هدر
 . رولرا دن هراحا ردق هدحاک هتنما لحاس هشرولوا

 | راجما قرهلوا ههام هنفس رکا

 و هنس رز وا تدم امآ

 نالوا هاتف رحناتسم و .رولوا دن

 دو 97

 ain A ND AND Das aud ات ی Amd ی ی ی یا یا هک لا تی ی ی وو ی ی د و ووو و و ت و



 قلا نایب

 كيهراحالدب هدلاح یندلوا ها واقمرب 2و هدنفح

 امناق ءاک اهسیا شمناق ےرصت یادیم

 هر قوقح یچ هلشیا ا رابتعا نو ی ماف

 ك هراحا تیم هد ص هع رش تساس مر .ردندنساضتفا

 ًادیم امآ .ر ولیدا راتعا

 هددراحا

 ثنهنفس هسا شم

 ندتفو نالیدیا ناعآ هسرونأ وا

 مکح یسک كناقوا هسا شمهلدیا نیست
 - هنل وا رابتعا نامزا ندیا بقعن یدقع ا یواسم

 .رّدنلگ مزال هراجا لد ها تر
 [ راو یدعب ام ]

 ندنسهبتک طبض ازج زی

 دیر مزاح نا

 ى هتي دم كتناید

 [ دعبام ]

 "ها كایدایسهلسو یجنکیا كحورو سفن هک
 .ردتطاط و تاداع نالوا

 سهاط ااو نالوا لوغشم هلا 4س فاطوو

 نام ید وبعم هد ر وضح یدوبعمو تراعا5 یینطاو

 رضم هنعون یی ندنشودنک ندنکحهلس رطا 08

 لاخ لاعفا رب هل وا نوسروط هل وش تکرح و لعف رب

 ۰ رناط تب احر ا ar ندنروصت و

 ید 9 ردهالانم ءاح .هاسو یحنح وا

 یراب یاضر فلاح هسرکف داش تاد نی و
 دلم رطا و رضاح لاحرد هس راک ترس هتکرحرب

 ردا 0 EE و كردبا اح ندندویعم

 یابرا هل اع لئاضف و هنری قالخا هاسو ی درد

 تاسلاحمو طالتخا ترثک هلا

 . ررتدشیل 1۳

 هب هقاخ نساح یسع هلا

 ردلاةتشا ترثک ها نوو مولع 5 هس و ید

 یدرلعل وا مس لانه رر سسوم د.نسرزوآ هماقع تاند به نون و مولع

 ۲۰۸۵ — هفبخ

 نا هدا هدیا لغوت هلرانوب ندنغیدل وا

 ۰ ولک نساحم

 ردنادح و ,ENS یجشلا

 یرخا كمرجوا

 هوا ندنا رخ ارج 2

 هدلاح ییدلبا هنس رک نوک

 E دا نازیمو رک یغ> هلوا E ردق هن

 یاب تک رخ 9 نالوا تم هفت رهن فر

 ا

 عاها مرج رب . ردس وما هظفاح ها.سو ید

 کم تسوما ی دلوا ناسنا اوب نامور کا

 کک ندعارج عاش كره وشود یټجهلوا

EEمارچ .ردهابتاو تربع دم و  

 ه همنوناف تازام كصاخشا ندا راسحا هابانحو

 7 ما واراح ود هرابتعاوس ومان كتهو

 ردا بانتحا نوجا قماما عو اهغلا وسر و تازا وا

 كنمرحم ردفوخ هنوناق تازاح هل سو یحزوقط

 5 رهن" وشود یغادل وا ت ا زا راحودهلر وص هام 2

 ب مارجب د را

 ردس وق و هب ورا تا وقع هاس و یک وا

 E CL اناق نامز ی هلتیا
 مر در

 AEE ها

 نهنوناقو هقلخ ارج یراناسناهرشع لئاسوو
 ا اا تئهرب .ردا ع ك ندعاشا

 هسردنل وب هدلاح رب 3 هل ران و و لسوتم هیهرشع لئاسو

 نوچا هعاتجا ت 0

 تلموا نزسقلوا م و زا هراهباخساح و 6 ۳

 ههمردناژ و سالو ردقوا

 رولوا لصاو هناداعسوتانقرت بنا یاصقا مدنقوزا

 ولردره هدننایم برع لئابق مالسالالیق ےک ەت

 یرونعولط ن e ادا لاه تااح و دام
 شلدا مع و ممعآ قالخا مراکم هاب | مال سل |هباع دل

 لا هقلخ لئاضف یره كمارک باحا هدنجماتفو زا و

 نیماسمدادعا هدیداعس رصع .



 1۸1 س فیض

 یرکیزوب

 ینیدلواعقاو الصاهعاسم هدازج بیا هدنقح راذلیر ۳

 هدنقح مدا یار قحا هدنو رط هرس چوا سر هدلاح

 سگ نداذرب ادعام ندراناو شلدا ارحا A رش دودح

 قرف هکافح یدشمالد شرا NEVES ج

 قرهبالشاب وا فعض راحود لارا هرکصهنس یللا
 تاعر هر هه ماکحا

 ها ی هب ونعم وهیدام تار و

 ك 1 1 ۹
 فلاخو کیدک کب ید رج ا رحمت رە

 و فرا ا هد فدازا

 مود تب هطاصنا نو ومام هلتسو روا

 ران و صخشرب نالوا كج هل دیا مرج رب ی ٠ رد ادش"

 دا یر وف نت وا تفاوو دحا نیفرط

 قرا وط بولیشت هدهرص ییدتبا ثبشت همرج عاقا
 .رد سمالوا عقا و كمرح

 ینحواو یاکیاو یجنرب ندهلسوربنوا وبشا

 ندهشد تابسح فرص راهلسو ی واو یحدردو

 كعارحو بید و شتف ی ولو و باضدا راداستا 9

 یهو توقف هجر رد ندنغیدلوا هدکعا حالصا ی و

 .ردشتسمندحاضراو ریده

 هدارو .یدا لاختشا ترثک هللا مولع نوف هکیح شب

 یا نانا لا نوف مولع ارو تاعاسا اب

E BEE 

 لت راغ تک هد#هاهقاخ تاب

 نالوا بلاغ یاتسح دادعتسا ةرطف

 اع باسک |
 ۱ ع
 رو ال وا ااغ یش واسم

 اک 0 3
 رار وشالاح هکر تا حس هدنس یاس

 ید ثم قم در كالم ر ع او 1 هش د مولع هرس راسا ا

 تاق هب یلاعم أ e « رد دلکد ییقتسم بلس هدهسا وا

Eaکال و ۱ زمر حح ر حی-ھ ردلت ام  
E 
 سس 1

 ترا تنم تام هح موم كل وبس دو | هغل سرخ
 فر

 ا فراعمون ونو دوم هل رلقماتسدا و

 هاو هدهسا ۱

EEدن و ند اوقو  

 قلا ناب

 .روشلەقشاب یرلع ون و لکش بوشازآ مارح دادعا

 قت راهرکصن هک فراعم باس 1 قراس 5 التم

 روعام بوعاب ق اد زس رخ هدهب داع یر ندتل ود هسا

 ۳۳ ۰۰ ا نكر با رج
 ره 6 تسوو رادتقا هدیابوب رتسیاقع راخ هللا باسح

 ناسل هررحو هسق تامولعم ك ره ورايا اهد ا

 NS هاب | هباقع تهاد كیاسح لع هلس4.هاق و

 رد و قئرا ردا ارج ردق هناسا یب 3 تدعا وو

 3 معارج نالوا زو سم ا ساسدو لح

 ماج

 هلو هجر د یجدهم واق تاقفد و تاقشح یک یسهیداع

 نورقم هادهاشمو نارد ولردره كماوع

 نناوق هدهندمتم تالاع ِ 1 ِ سەردا لاصبا

 ۳۳ ا یا دیار هو, ندنوک تاماظنو

 ناموا نابوو ثح
 . رویدیا روهظ هب تاع وقو وم ارج

 هدكفراعم و نونف ابکح ضع یکوسور قاژ ناز

 ا قالخا ب د

 .ردراشل وا لئاق هتشدل وا

 ا لاا تفراعمو-مولسییارا
 ف ا

 e : ت 2 2 ۱
 جهت روش هد a ہہم ڪج ودعم

 موزا هه رش هر هاتهج

 رولک هنلاح ار ها ردا EE تب

 دلکد كعا هک مدع تو ام هم ولع اضم

 ردح یز رتاک لمر یح ه ردم لا یادم زا نونف وم واع

 طقف ردلکد ییغوط هدقمالوا ا هقالخاأ بدهم

 «قالخا تند هس زال وا جوز هلا هند هسرت فراعم

 .رددودح كاپ یسهدناف

 یغیدلوا كعدە 6 نادحو 3 نادحو هک ا

 رع ندنسهدام عفانم ی حس وما سومان هظفاحم و نل
 دادعتسا وب هدب رت ربصا و رمها هاا و تربع و نا وط ۱

 لاسو ییتیما هرزوا قلوا



 قلا نایب

 كمرجربارب هلتیمهاو موزهسیا هطابضنا نیرومأم
 سالو رلاق هدورک كب زا هنعنم لوا ندنعوقو

 ساسدو لح باقو هدا رهاخ كتهمرادناژو

 هدرارکفو هدراذهذ صوصا و هرامرح نالت با هدنتلا

 رولب هلوا وقوه یربثآته هراروصت و بتر نایدیا
 لع قحا . رولمهرک هلاةفاخ قحا هرلارو
 هاتروص رر ہد رھ ؛رولوا تفاوت

 . ردهاشا هلسو كو كاداقتعاو نالوا نیبتم

 هامتح ۱ یهتد تای تک تارا

 یاش و یر رقت E نام ومهدیا ریدق

 یدارفاتامم نوسلوا نوچا ھات كلزدو کا

 لامکتسا ینابسا د زو همادا ی راهن د تاسح و

 صاوا كده هدنآرجاو تاتعت وارده .رارد یا
 ندشداب ییاها دارفا هکراردبلل | هتیاعر رتن هدیادآ و

 یتات هلسهلعساو یرلتد ران وساموع وص ندنتل ود ابو

 کن وح ران وسما بغ یدللاع تابحو قالخا یراکدتا

 قرب نازیه تایتامر تتلود رب کد وا
 .ردقالخا ینداعس و

 ردو وب هاو دوم ندنایدا هسا هب دم یالخا

 قج هلوامداخ هنیررکت عنم هرکص ندنعوق و كم ارج هک
 . رولمهلل وا روصت بس ترد هدیاب و هیایسا

 (نادج و ماد ناذع )یی نیر را
 نایندغامد یو بلق هلرخآ ربعت نادجو هدناسنا یه رد

 هر رک هنلاح ,ندنشیه دیو كم ؟ردراو 2

 ا

 ض ورعم هن ادج و E ط ندمرح عاها مرح

 باذع هودنک یمادنو و ردا تماد هاف ییدتارول وا

 .رولوا نورد

 ّ هدنما هتفه تي هبمالسا 4ملع تج

 :ردیراهماتنا نالوا

 ا ےس

 هب هسامع هبيجت تام هایسهمرتحم تيه مارک نان وعبم

CT 

 د اح تنما كنسراضم نذمارک كا

 هچ زولاها ویرلقدنل وب هدنت كما افعتسا لر هش و ده هشب دیآ

 هدنقح ینیدنالشاب هغمل وقر وق ندنلاتحا ییدوع كدادبتسا

 ندننیداشالک | ینیدلوا لصاح تاعالطتساو تاسح ضب

 هنماکحا یدما تل مش عرش كتطورشمو ترو

O OS 

 زونه یغیدلقاب هدراناخلک كنم« ہمالسا تتک هددادبتسا

 مداخ ههع رش ماکحا كنهبمالسا هنملع تعج ناعونوا

 دلمهعورشم تطورمشم هلزعا وعم سالح قجهلوا

 فرصردق هب هج رد وص هلدارفانوتس هدنر وغا یسهظفاحم

 یسهظفاح كتىطو رشمو یا دل وا نکا منع هد ی تر

 و هلتهج کیدل هشد هضیرف رب یا تابح لذپ نوچما

 هلسروص كمایدصت هرارف او راندیا افعتسا ردق هنوک

 نان وعم سم ربع واسم ادعا[ ۱ | ندراقج هلل وا دعینعتسم

 اه وا لرد یداتعا ك نو و هل یار

 هاتهج ی راکج هلل د ادع نطو 0 راندیا تبشت هبافعتسا

 رفقا یاد تماقتسا و SNES تباقح لاک كنسهلح

 رلقح هل وا دع ینعتسم فالوط ندنرلکدتسایدصت هرارف [۱]

 یسوا هد یک كنتایح . ددرلندبا رارف هرزوا كمەلك اهدرب

 . راردانفتسم ندمکحو عبطلاب راندا افتخا هابنظ



 قلا نایب 1۱۸۸ س هفص

 یرلت رهظم ههسایر تاقفو و یرلتموادمهب هفط و ی اما

 او بر تباحا هاکرد هلن بافق ص ولخ ا

 هب هدم تساحورو یبدل وا هدکلدیا ع رفت فاد عفر

۳ 

 نایبو ضرع ینیدنلوپ زکیریهظ تام نوتب ًادنتسم
 هکرد وش ساحر هدندرلدا وا e ییئاش .رونلوا

 گام ررش ی ال تب کس

 تمالسدز منط و هدقحبانح هکراز وسل والماع هل راتحیصن

 نو ن داد هلو ا و

o۱۳ت ناب  

 ی

 كرا غ هللا تایاکش نالوبعوقو هدنقح هنیباق قباس
 ماکحا رزوا ییاعقانم ماطر

 كتب راضعب ندنناکرا هند اق و یبطعل " یماع كد هع رش

 لج اعم یوک لاڪ نک هاسلط

 هنو اق هننرزوا كنوب كنا وعم ساحو شلدیا تعجارع
ESترضح تاد یرارف دامعا مدع کیدلی  

 ماکحا و یدیدج تر هند اف قرهلل وا ضرع هب یھاشداب

 ند رط شراع

 هبا وعم
 ا

 EE یسارحاو 3 هلا اعا اهد تاقرب تك هعرش

 نکس بدا رد ES هام وا ن و ۱ رداص هنسهدارا

 2 ره رو ا ی تدوع هنسراهشف 8

 دره دنا لامعتسا ءوس كت رح هدرافرط ضعب یار رح وش

 یشان ندنسملیرتسوک كا غا هچهدایز ةا وهلو هال

 ییدلکیرلبا ندنسوقروق یسلوا لتخ كسر ماکحا

SD RDم  

 کاسع دارفا
 را زح-

 ردشم)ثالکا

 ناطر اض صل هلار شلو ید سد ر کلا

 هد 0 هه وشا هدهسا شلاق یسهش ترفاء زارب

 ص۱ نیت وط هملع تع هرزوا كعا هلا زا
 E ت ره ر

 قرهشالوط یرلهناخوغهرقو یراهلشق مولا سرت

 هج نرل ودراو ینغب دا والام هح اق هتل ود یسمش» ن ك زعاطباض

 1 وا

 جایتحا ن تر لس هر اطر اخ ا یهبر ES تاموا هوم ولردیه

 | تل رمسع رش دام رارکسع و ی مس یغیدنل و

 کج هلکمزال یرلعا تعاطاهده راما هسیارا و یراتعاطا

 ۳۴ ر تلاخ هتیرش طار یناهیم داشو

 هصاخاو هم E نعت كن واهسرولوا قحهللوب

 دا مهم کسع دارفا هاتهح یتحهلوا داع هود رش عرش

 © لات هلاذاعم یرامقلاق هرلش هللوب ندنرلکلیدنک

 ندنسازحاسد ردقهو جهر و تسسس هراقاشلک اقوح

 بلط اسیدق ینهاکحا یارجا هنب هل رهسلوروق
 یعالساند هلسب ال وط ,EE نطو « كتعب رشیرلکدلا

 ۱۳ ۲ او ك هاکرح کو ناو هلم
 ا درجا وشراق 2 هلو ندنفج-قاب

 ندا بتر هنیرهدهع

 چ
 هغالوف ناح یحاصن كند ء املع هدم رادالوا

 ا ردا ی یو یا یادع

 ردرلشدا قوس هیاما یهو تناد هفطو

 ۰ وردنا دما ی رلک> ه هلک د

 تح صز و ظخع و یاها هده رل ودرواد رشط هدنهزوب

 NS هرشطو و هرلشفم رزوا ا

 8 ردشملدبا تشن هتسارحا تاغىل هلفارغلت

 ۱۳5 هتس ناسا ۳ ی

 كرهلدا نابع ینلدل وآ ندنفرط هعطم و هر نع یناه

 2 0 ۴ ۳ ۰ مک

 رشن هرقفرب هلبوش نوک ینود هلیناونع هوالع زکلاب
 ۰ یدشلدا

 3 ه والع تر وص

 تست ولرد یھ ر ردق هب یدمش كە مااا س رادم «

 ضل ناشل و دراو وعم یلدلقار مورخ ندتمذخ و

 9 «+بقامعم و شنا لل ظن E لع

 .یدشلواراح ود هر E هدر سەر EE مهم بلطم

EE.ع لا ءاشداو ناهالسا هفلخ هروک هرعاراختسا ۱ لا هادسداد و )امالا س دو  

 كم ولع هلط و حالصا گن هبمالاسا س رادم یر رصح

 خلبم 1 e ك ن نوا 4 سا ولع صمم لاح هفر



 قلا نایب

 ردرلةجهروس نامرف یناحالصا عیرست و ادهاو اطعا

 ترسم راهظا ردقهب تنایدو او بارا ییالود ندن ون

 . ردا رس هسا

 هہاع تیم

 وو تققح قفاوم یاتحا الص ت

 هد هسا ترابع ندرخ صار تنواعم لزب هدض وصخ

 كنهممالسا فاقوا هدورلبا

 نالوا كج هام وشود

 هدننسود رص یالصا

 هدلاح ی ES كەلم رب هل و

 ك هردرا لقع ك هترسآ م یو ایفا تج عوضوم

 كوچا تم رح و نوک ینود كردا شب رد اجا

 ار لد ک كعرومو ك لح 8 عیاط

 ی

 ETE تاقشح و شل

 یددلوا یدنفا ردخملشالک |

 هنساطءا تاحاضرا هدنقفح شر منمو یققح

 57 ا اکوب هسلآ دف هسلع تیعم ۰ ردر وب

 هب هحینلثالک | عمح هلته یادم وب تاعالطتسا و تام هم

 یسملقا هل راقت 2 ساسا ف ًاعطق هب سم ردو

 ۱۳۲۵ هنسناس ف . زردنا نالعا یموزل

Erحس ۹  

 هدنسدخسن یل را ۳۲۵ ناس» ۱ كنسه نع ناقل وو

 0 قحا هب رل رضح ناخ دخادع مالسا هفاخ

 « كعا عفر یزمتط ورمشم نو و ( ا ىلتاواع

 E د قعاق OE نان وعم سل

 حیحصت جات یا هجورب یهرقف نلیدیا جرد وید

 ر

 هلا هغ رش ثیداحاو هبناقرف صوصت یتعو رشم
 لکش یەدرصاح لاح كنروشم لاک سا نالوا تبات

 نوناقو یسلوا سا ندا ی

 یساسا E هع رش ماکحاو یلدا تباعز هنماکحا

 1۸٩ -ت هفیح

 لاح هافر "كنهشامع تام هنسدماداو اش کت هبمالسا

 یج وه یهمظع 7 5 كا سکعو مداخ هداعس و

 یسهظفاحم كتط و رشم ندنخب دل وا ققح ینح هلوا بحوتسم

 بجاو كناطاس ما .ردجاو هنرزوا كەل

 تولوادقمهلسل وا عم كم رومام سوا هعاطالا

 ناب ینجهلوازتاح تعاطا هب حا فرش عرش فالخ

 .هظفام كنساسا نوناقو نرو اساسا نامزو

 ۳ مومعلا هلباهنامع را ۱ نال وا نکا واک هلس

 یلدا ةر كتىط رشم و یلاهاو هبماع نایسلنو

 a حل ام كرەديا ناح یادق هدنع وف و ثمشا رب

 ناع هنسهظفاح نسح كت یمساسا.نوناق ای اد ۵ ردققح

 ن ا

 لاعحالا ےدعو لاحو علت یا لیام هفعاق ینا وعبم

 لاج كت رات رصح وفا نام وا رما

 یو وهم ا تر وص ا 5 رقف کیا

 ۰ زرابا نام

 ۶ ۲۰ هتس ناس ۳

 4 میس نود نهاد

 یعسق عرشلا ماکح كن هيهالسا ةيملع تیمج

 رد هم ال نانلوایدقتهمارک نان وعیمندنف رط

 [ دعبام ]
 ند هم یریدم قاروا هدام یحشدرد نوا

 یرلباوج كناررحم نالوا جاتحم هاوج بولل وا ریطست

 همسومو هبهفاسم دعب ارابتعا ندنحرات یوصو هنلح

 با ها 8 ردوا یا نیک شش تک
 هد ی کم توام باوج ر اد فا
 تب هما نوار اهل ما روم ام نوا ثعاب

 . ررردلم هتخشم هرل دماب نوحسارجا

 كح هم مه ۳

 یلاطو تنسج هبساحم هملع هدام جاش نوا



 قلا نایب

 یسهماسحر وماكنسهطوب ص را ود و كنسهرتاد تخیشم

 یا هو تانوخ مو کا تورو یفدتو

 قرهلوا یتنلسو كحو یقوزوب هاب راحت را و هاسدرص
 هدننعم كن > ساع رتا دق هت راص وصخ رتفد

 باعا I بولوا هزورب هدنسهرادا زو مقرب

 . رونلوا نبعت ندنفرط هعرش نیر وام

 هتد راد هملع یهسام هدام ینتلا نوا

 تر هات نشر راس تساط وس ا
 ادءامندرلت و

۰ 3 

 هکدلر و تد ودام ندتحشم هرادانمح | هدنقحقراعم

 ۰ ردا شاو هب وسل نادا الب ییراصم

 . زامهنلوب هدنافرصر چیه قوحو زا

 هدام ید ترا

 نابم یاعوفدمو ها كنهنسوا

 لاسرا هنابساحناویدو مظنت یبرلرتفد هبساحم مومع

 هننراظن هیلامو میظنن یتسهجدوب هنا ٌهنس یک یچهدیا

 . ردا ءا هتخشم هرزوا یوا لاسرا

 هدام 2 کس نوا
029 

 روما ا رم یجهساح

ESدلک دا وم  NESصا كتخشمو  

 لوئسم نداف رص ماظن قالح لہ هسا وا ی رر

 ۰ ردنماض و

 هبملع دعاش 

 تكنندص دعاق هملع . هدام یحز وقط نوا

 9۳ وارود هنعودنص دعاق هکلم هورلاب یاباسح

 دلرلهرتادنانل وا نعت هدنوناقوبشا هدام جنم ی

 ۳۳ ۰ تم دامو هاشم راس
 یرادسز هبلع ءا . ردلوئسم وشراق هنر كاهرادا

 ۱۳۳۳و نارد یرارومام فلات ظو الوا
 ۱۳ ا راد شالوا بوسنم انا
 ا ره هنطوترارومام.تعمو كما
 هدیراتسر ام لح هدنسهنعم تاقوا O کم ردا

 هشت الوا هدنقح لا روصق دنرلهفظوو ناغلوب

 بلط ع او لر الات و شاعم مطق تقوم ای
 . ردروح کما

 دا ویدعبام

 لع ج 5

 ناغریزو  یسهعبطم یدنفا رکب



 ردن ا 8 ا هیملع تعج

 5 لوتسم رم ۳ زر رس 1 زاما تحاص

 :هداز رامعم ندنسافلخ یملق ی وتکم تشم ندنراماعسرد ريج خاف ندنرلماعسرد ريع غاف

 سس دم 2 یربص ییطصم سار دما ی رهش

 سرو هر( تسسع

 تاحرد۰

 تحت ی یر د تا ا یوتف تروص

 ۱ رلهمانفا رغلت نالوا دراو هبهیملع تیع | فوغ م یهاشداب سولح غرا

 [ تاستقم ] ترخفم قثانو یریص نطصم A ی . زهلاتمو زمقاتم

 تایپ ءا ۱ نطق دع و سورس سم
 تا SS . نادجو تاحو : قدج كوخ وک.

aهق رفتم  

۱ 1 ۱ 

1 ۰ 
 ردشوع ۱ یدهخس ۱

 س ٤

 ( ریاربهلیئرحا هتسو) یرجا ه وبا
 7 برم تو تو : نوما تایالوو لوبناتسا
 مونا را ۴ شورت ۶ ر
 ۰ و د ۲۳۰ اا

 ——— ج چوو

 زام وا هداعا قاروا نالدیا جرد

 : ه هرات راق
 یعماملل ۳ را را رظن ینددنل وہ شلدب اج ~~” رد ۹ ورد : ثداحا و ا تابا هالاقم رک

 . رووا اجر



 ندع ا لف Ed یلخ كا ناقاخ

 : یروص هش رش یاوتف نالوا رداص

 اس

9 

 مهم 2 ۵ رد ۹ سس

 ییهبع رمش همهم لئاسم

 جارخاو یط ندادعرش بد ۱ ۳

 عوسم هلفارساو زدم هالالاتبو قارحاو قرخو
 ساحو لتف ی رش یاسا و ف ا هدنوالاخ ۳و رس

 ب

 را داتعا یلاظم هزآ دا هع
 ر

 كجا EE هحالاصح 5 و شما مسو دهع هرزوا

 ه,لکلاب ینماسم روماو لاوحا قروه وا ا هدننگ

 هال ام و را رمصا هدننادحا همطع دف قحولو ج

 رو سه دیار نل ما هم هكا اسا
@( "  ۰ 

 كيه.مالسا دالب هدن رکدتا هلا زا یا

۵ 2 - 2 

 قفح ررض هد اق كراو رج بودا دورو هلاوتم

۰ . ۰ 2 ۱ ۲ ۱ 2 
 تساا دار رو د ظوحام الص هدنلا وز و

 هل درسا
 ٩ ها ناوعح

 ⁄ ر

 .ردهن نع قآهتفه یف ینانس 6 یدا 6 ید روت ما رشل یر رو وا دازاب

 .كسملیا علخ او كما فاکت تغارف ندتنعاسو

 روما یالواو دقعو لحبایرا یسکناه ندنراتروص

 ؟ یرولوابجاو یسارجا هسر ولير وک حجرا ندنفرط

 دم دسلا ربقفلا هتک . رولوا
 ندلا ءاض

 هع يع

 شک هت رح كیروا

E 
 ناشونع یدلیا

 هلم ر ء« داشر دم ناق

 هب وش 57 ناف ك یدا ی مت تما

 رد رحف قلم مع هل رد وش یوع اع هان راهم ی وع

 ( هنس یاش ه یدسا س ولح دمع ناطلس »

۱۳۳۷ 

 وغ تکوش



 قلا نایب

 ِِ زما

 ساک 0 ر زوتوآترام

 تربح و تشخ دوج E تداهش نا رح هراداف

 رط زمج هدمایا یدلک
 كنس ودراترح کک نداامدخ نالوعوقو هدنعوا

E 

 و سم هظفا_ ندف

 شما لاتقسا هلعف ندلوق دهغو هالوخد هلوماتسا

 طع راستخا نوچ ا تدمر نص هن نع هلتهح ینددل وا

 نیثراقنروک یال .تیراهچوت یزمهننغ . یدیا شملیا
 رع وک سارظن هاراسفتسا لدل لار نت

 دل رمتکلع EE 2 تدادتما هداب نانو

 نالوا لصاح هدنقح رل اش راص هلن ارییعت ر لوذیم اهدزار و

 یز هدیسعا اوتحا یراهط حیحصت جاتح كاسح

 هوا اهد هنسهفطو یسهعفادم تل سم تالسم وب

 یسهر ەس هرود قحا

 و هداز

 . یدرویروط بودیا توعد
ES E 

 2 هداح ضااضمنالوا جاتحهتحارتسا و

 ندب واد نوچا كم رم

 كسهتسچ

 كاسح و هدر هاتعاق تاطر نانلوب ناما نددفاع

 ردوهتنامژ یسامالشا کملبا حالص 7 ناک

 هنسمل وا ی مع وط تابسح وب ر ا ۲ ڪِ ۔ھ هدکم هلکب

 و هب | رس هدرب رب تراعع 7 لر 1

 ندکعا شالت نوچ ا کاک هاه ح یتیدلوا

 .یدیآ سانماهد كملنا راظتا هنسریبص كبار هسا

 هدانژ ندس راقم هتع هر a ES ید ع وطاهد

 جاتا هناسح رب هلل وب E لک هدهماعراکفا : دا

 نوجاكنوب راوهقورلوس هدهنروا هکن وچ .یدیاراو
 نکوچ هدر وا 3 كدا دبع ۰ مزال ماہ ا یقدهرب

 یراهفخ نلیرس هتعزه الاخ ها یدادنتسا شود

e NT e 
 ودا و و 4 هی شل ندراب اش راص هلا و

 هدنادسم ص وصخ اب

 1٩۳ س هفیص

 قوح ند هیاط (مماب ی رک ع )۹۔یا یلاھا .تعل رش هدهدل د

 نوچنا ینیدعلوب هدنلاح صخشم فنص رب رار هلقلوا

 هدنمهماع راکفا یسغوط اهد .ردلکد تداع قم لا هلاق

 ندنکیدمدل ربا ذاخا روت سد یتصاخ تققح "ی رحم

 نالغو نالفو نالف ندلاما

 را كاولو كرەلي
 ندا هدنص وصخ كم زی وام یتسوک تفاض رب ااا هرز وا

elهناعت و دادعآ  

 یوا یہا فوط ءم كتحاو 5 رهلمهشوآ

 هلدا رکعهدهتروا ا رم او و زا هدد تفلکرت

 اعاد هر UTE ۰ رواق CN ند رله راص

 .ردهزنم ندتم هلرا عا یینص نوچ ا ینیدلوا مزال

 لاحرد هلسدبارارحا هربخا تاکرحت 2 ص وصخاب

E E ET 

Ww كب كم روت 

SSیر بینا هوم نکا نرو  

 ندرللاه راص نالوا ضورعم هبهناشو یمسقرب .یدیا

 هدنفطل كعا هر و د رج یهبمالسا هملع تعم

 هدلو و ش یرللق راص 1 یف 5 6 و

 موزا هفمرو یتهذ هل نوچا كعا مس هب کیا

 هبهبملع تعج هنهماعراکفاممق وصوب .یدشمهمروک

 سر ندللاعباب نوعا ناصع نکن ینوکهلداح هد ھاو

 نی ندقدنل وب کا و سا قرهلوا توعد

 ردقراث وبمن وکو او ناسهلویناکما ی قح ردقهماشقا

 تعا فطء اا فطار ههملع لاحر نکحوقروف
 هدایز ندهماعراکفا کو هلتهج یدمهدا راشخا یتحر

 . ردسانماهد كعد هناساعراکفا

 رب كن هماع راکفامسآوب یسهن نغ ناقلاب ناک ندهبلف

 هدنرتف مایا ندا بقعآ ینهداح ی ۳۶: داوا نام وا

 تاغندنف رط یسهعش یدک ناو هدهرشا كزمتعم

 راکفا هد امان هذخا وم نلیدیا غابت هللا ناسلرپ دیدش

 ریوصت ینساکعنا ٌهنوع رپ یهدل وطانا كنهروک ذم ٌهماع

 ینیدالشاب باعا یسهفظو كزمتمج . یدروییدپ



 ۹6 س هفیح

 1 لتا كاع ويم

 5 حیطلابس

 هد رگ ا ی دل وا ی ناسانشردق و

 سوکعم هل | 2 ندنس+عشس یهدهرما

 ییراخیفا ره e E وا

 ءوس هل ا یدارفا یدنک هدره شوا بجوم ۱

 یتیدل واتلام هعلاط هسيغرب هدن راهچردكمر وک تافاکم

 ِ یدیا ن یعالکا

 یجنرب ندا اا هدکسالاس كرير قفر ناط

 ا نهی ترام ها حک

 نالبزاب ىح لعامسا هداز نااب
 هلا حر زی ربغ و یهو یشراق هرابلق رات هد هلاعم

 كنهماع راکفا لا رب هلن راتسعا یلوا شنا

 ندقفرط یدتنفا كن

 RN EE و وه ر ندیآتارس هاو

 ی راما تنا ےل زمتعج هدیرتف مایا « لا وحاو نوت

 الوا یو

 هاعمل دا ین دل وا كدام

 رلوا

 هب ردعمرب و مک هر رشط كرل نعن

 رانا ساز هد حج
 توس وشغعم تاسح نی رانا ق

Ukلی  
0-2 

 قفاوم هتفنح

 توافق نوجا كعا لود هال, ال وق ڭا

 هم كم ییاسنا یدلوم كدادمتسا

 یه راوخا تاریتن, یهدننامز ماب یه لع تج

 هدهعاح را هثداح یاکاح برح ناویدو هدنادم

 همذلایرب هداب زندفنصه دال راه راص قالطا | لع

 لوا ندنهاب ات تتح .نکیا هدکمتتسوک ےک اوا

 , یتاهو هللا قح ه كنهماع راکفا نوسل را
 ندعمالک | ا را هج وتم هنپیاع راباش راص

 هلان نالاه رب

 ر ودغم هدابژ ندغنص سه هددادزسا رود ۰ ردل رخ اد

 یخ هدددتبط و رشم رود كرالم راص نالوا

 ق وا فدهرب رنضاح هدلا نوجا ران ءوس نا

 روم و

 a شضقاتر, ملا كب یسمر وليدل وو هرز وا

 ینسیدنک هلسهطسا وزمتعه هدهلناز اد وش ۰ رو دا

 شعا تم اد
Ê 

 فص نل  3 Eوحقحو ودرا مرح

 x ۱ ك هی 1 ها یا ه دلاح ۱
 یرافدلوا نا ریده رهطم ندرلو رط تاع و تم

 یا نایب نحو ِ

 ۳ دا ۶ یاس ولو كتلخ راک مسق رب

 . ردٌشال E OE Û زارع یناعاص

 ۱51 اخ رظن هارابتعاینص ,كارالق راصابحم "
 ۳ ار هتتفو روا تتقن نده یماها

 ۳۳ لار قان هات لمر نی رتسوک
 د رک كرانوا نالوا بلاح یلاح وب هرکوص

 قیمعت جاتح هحرار یرلهطقف وش . رده راصخش

Eندا دو لیدم هدلاح ینیدلوا یه راص .  

 ] سن وم أاهد یممص هد كصحش نبع

 ۳۳۳ روت اظ هنسلوا"هدکروک یتیدا وا
 ۳۳ ااا «قیراص طقف . ردك یرغوط

 ره م,درارا

 ADE هئشر ح.ه هقشاب
E ۰ 

 نم كا مد, هل رابتعا كمهعا

 ر دونشخاب و هر کسب یراق کوب ندنشیدل وا شد و

 ندراقل رتسقطنم نالتوا نڪو صج هز قماشا هل رظن

 هجن لک هننحاص كغ راص یعل هوش ر 5 ردد ودعم

 هرانعم اتص وصح کج هدا تلالد كنس وسک هدهدمدا ول

 نوخوا اهدهنحش ددض .I لف رشر هر 5

Iتع رشن  

 روق ح دادنسا نت تي و

 ردراو یی ریغتعیرش هرزواقلوا ریمترب

 ۰ كدر ی ا

 واوا كج هد

 ی رع دارانو هلتهج ییدلک مزال ق ولوا هقشح > تعل رش

 قلم قمر رام ح یدادبتسا ندتح) رش یتسا كمدوک

 . شلک اب ا هرزوا ین دل وا یعولعم كرل

 E 2 ا دتا جم ندفطم,ساه ندا رزکت

 ناعا قح هنغب دل وا دادنسا نمشد كتعب رس دوخابو

 ء تعب رشنال وا توسم هرابلاق راص 7

 كرادسفم ضد ناەتسا دادنسا هلتهج ییدمهل دنا

 ا تورم یک یسمهتسا تعب ریش

 ندناسق ملا لامعتسا ءوس هدنس؛چرد كمهمهتسا

 هللا دادبتسا یرایضمب _ كرابلقراص هدزعامز ۰ رولوا
 ۳۳۰ 2: و ندن واوا هلاخ رب كج همهحبس یک رش
 هد و هحین لک + هح یر ها ملت هش ود هاطخ ه دنس هج



 اک -- ٩۵ قلا نایب

 شماماقاب تدم لوط رد فتصوب وج ق

 یغیدل وا یشرب برف هدادیتسا كم مش قوح ا

 یس 9 یک قمیشاط نط ءو عون رب هدنقح كردا ضرف

 هل ریتم 6 راهیل و لهاح ردو هن هر لش ر تر ار هوا

aهلب رابتعا ی راتتص وصخ هت ر لہسن وب نا فد ردق  

 ۰ رباک مزال کا كرلن وا هداز ندقنسص ه ی٤ل رش

 «روبالک اھو ز ونه(مردبا احر) هسلا یتط ورشم

 ندف طب و یارو نو هدماقم و .

 تاقط رل ءلش راک . ردرا 3 تقشح ر كجه هل رد | اعدا

 لفاعزارب کاو فاسص شک الا زع هل راتعا ی

 هند کاپ قملسال اضد ندنراقذل وا لد هداس ها

 هسرولواندرب يتناهرلن وب ط29 ۰ رل

 چھ قر لق هد س هج رد

 زر و هدا رد

 ربل هل وا ض و رعم

 تس ءوس « ق ۳ هدو ور

 هح رد ك تحفنم ر 2 دوخاتو

 نالوا روصق كلوب .ردفرشرهدو هکردبک قوب یناکما
 E CIE e تحاق هسیا هدنتهج

 ا و

 قمع> هرس را

 كةل

 ن ك

 اطهددادہتسا رود . ردقوناهد هرم زر شاق م ورح

 ندنغیدلہاص ر ۲ ودح و عون a EE a تر

 .یدر و و هدنلاح هف وش ع اعط یر رادم لوساتسا ۱

 ینزاب هتک یدک ےب هدلاح یرافدلوا فا هح ردوب

 یراملاقهدلاخرب كج هاب هر وچ بوک نوسلوا ردقوب
 نانا و هدماظتاو طاضنا تح رد رفت و تحت نایاش

 هدراقاف وسر هرات هنج راځ تعاطا 2و اد

 اشا هضح نب هتسدنک ندامقو نه ین
 ندلاملقا هرانو قو .. ق

 یداصت

 وب ؟ ربب# هو و
 یاب هلرظن ربهناکس هدكنلاها ,یسمامشاب كنم وکحه رگ و

 هسروبلک ورايا ندنغیدنل وا ددرآ هری راد و و م وزل 1

۳ 

 دارفا هل ح اب تھا كراو . رو ابدا الاخ دوس كب

 مو زا كنهقالخا تناتمو هش د SES هدزهلاها |

 نوجا تاز هر لئاصخ وش . رددد 2 مس یت.طوتحم

 لک از

 ناب دا ا ءوس هدر

Eیعنم هونعم وقر نا  

 ر زون وا ترام .
 مور نوه قمار مخاح یالقا زوع هم

 ارجا هر لاع ردق هن دیفم ردق هن هدنفامعا كا

 . لهاس یرردق كنوقوب . مهم وا یا نیما

 تعج کیدا هدنسدیاس كت وق وب E 0 .ردراذتمق

leیدلوا قف ود هباقا ینتس؛فطو کن و ۳  

 راکفا هدمه . یاملقاب هسرادم هکزردپا و

 ناک هلوصح *فومولو هدنفح اسملع.فلط هخههمومع

 هرزوا قلوا یج.حع) هضرت رپ تك هاش وشغم تاسح

 ۹ ۰ ردلاملٌءاب

 تہ ندرللش راص کیدا ماما ؛ كنهماع راکفا

 عقوم رب یلاع هرانوا هدالناز هسفاو قرهربآ یدعلع

 ۷ وا 2 هح لک هم اف ندا صصخ تى ومو تھ احس

 0 د ندا دا اشسا دک دم تع

 ردلکد تققح ا ی ما مد( بابا یو قالطا

 نا وع 3 E راکفا مق 9 کز وج

 وا نان وعم سلح نوا هل دات سا

 ترابع و هدكم ولع هلط هد را عامجا

 و سرم سرا هر ردمنا هوش ۵

 را ح شاتر یو تر ترا نط

 ندیابکرت ندموهوم هللا دوج وم هلتروص وب كربدیا

 ر هب

 توعد قبس نوچا ناصع نت هدیمسف رب یک

 ماسقا نالاق هرکوص ندقدربآ یراذلک هلتح قوس ایو

 هفطوو تفص قفاوم كا هبرابتعا تىم ومع هدنقح

Eکا نم هو  

 ندرلسردم نشود هنرزوا لوندنفرط هبصاع رکاسع

 ا هاه یک ینیدلوا گو ييدليدا 3 تا

J 2ا د وس ینهبلط نشا ا وب ك ص  

 6 تالح ترا (

 اا وم کیدل یا قوس و سع وط هننادم ھه هڏ وابا هلا



 1۹51 س هفح

 2 1 0 اا وب کیهماح رفا لات
 قاعت هنس ومان تاکاسمر نوتب كرەبمر وک موزل هریدق و

 حق اکا یهیمل

 ققفد

 ۰ تعه زکلا هدهلئسم رب ندا

 2 ر دف 9تا دو هکنوچت رها نهق یر

 : هعاسح یدک لا و نا هنب هسل وا ترخفمو فرش

 وا ا 22 ك ا ند دادا تا در ف روح ود

 . مروسروک ونک یساوا یحاصتشح واور
 فرش «ملس قوذ مملی هدلئاسم و ها

 . روبهتسیا كنا حجر هبیناذ فرش ییاضا

 یربص ییدصم

 ر زووا ترام

 0 هئداح : ر زون وا ترام هلا رب نوار

 لاثمر هتسهکللاومدع لباق لزملم تابح ةفساف هلبرا

 دلرلیلناتع نوتب نوک ییاوب ناسیلیا لیکشت حضاو
 هکردشفارب رفتال ماسترا ییا هدنرلهینادج و فتاح

 3 ددد رند هسا جدن ,ترمس» یانمرب لصن هدر

 هک ا لص یر .ردخ رد تک الف موهغم

 دلوت ماستا رب هدرهرهج
 راک هرم س

 مىج هن داح يیاو

 کرده اشم هب هسک اعموهفلاخ ٌءوق ییاشهلواقسطت هتلم

 تورا یه بس کد تدا الس یر

IESنالوا تاعا رک ر یرنتکلع 3 3  

 اش رب هدرلدنما 3 حرف

RE 
 ار هدرل اف هدیرکید هسردیا

 ربا مج راربعا ك هد رله - هات

 یرکید « رویتسیا كمادجوت یرغود هتیرح یمش
 یرتدرلهلس یرب ۰ روا روال یغود هتملط هسا

 EOE هک وا نوا ها وفا
 ی اس رد و
 رولیا راضحا

 ندهنداح یجرب نر یم ەم وس ینسیہغوط طقف
 هدندهن داح ا هسا سلوا نود ردق ه

 قلا نایب

 aes بش هک تاع ») مع ون ردق وا یدمسس

 اعد دس راست صو ۹ و كردبا ناژدرو یللح مظن

 . روک م هدا

 كت رح ّ كدىأ هدلاح هب لوا ندر زوت وا ترام 5

2 “ 

 .قدشعارغوا هلاممتساءوسررب رر یراام یبدتسا شخ

 ۳ صد ما ۰ جسم رج یزماعاعحا
- 

 ۱ ۱ ی یا و سم

 ها زمتک اندران وب هکقدشق وص هلکشرب هل وا یسهبمالک و

 یلتشهد . تشهد هن رر لهداقتسا كوس « كوس کیدلکب

 هبیدی ثاریمرب هفس « زب . یدروبل وا لصاح را: رضم
 كرهمهدیا رب دقت یتمق كلام نلک ەنلا هحمال وف کید رو درک

 ۳۳ ` ےل واهدرب یک ین دلنالالپتسا هلتهافس
 زر نهم ترحو هاو ..قدرولا فارساو

 ر لباق رغ یسفالت یتام ؛ ید هدا ماود هدر وص

 هبشس 3 یدقو 4 مش هدنفحهرب دنل وب هدنساشراق کاپ

 نالوا یتقح غراش هسرونلوا رخ ندا وما لصا

 ۰ یدتسا ر هو وم یر نر لا وما 5 بانج

 . اهقاصندفا راو ریذمت . مهلس یبردق كت رح هکات

 فرص هیابسا بجوم یزمتمالسو تداعس ی رح داز
 نا

 ترح تسمر هل وار هرکص ندرب نوا زوم هدر

 کیدشعا الت ا توخو رو غرب هل وایزب « قدشلوا
 یک رادنارم هفس نالوا نما ندندادتما یا كلام

 ۳۳ عطا كرا نیما الك ندنساق كترح
 قدهعطهراح لاوحانوجا راناسنانوس تیرح کید

SE > ۰ 5ردراو هدیمشد . 

 ۳۶ ۰ ادا ئداغو اوف كدادتتنا کرانا

 توو ھه

 : ارجارثات رب چیه . یدرازامهلوا نونم تفو رب چه
 كدادبتسا« دادبتساما وقوب زمغیدل وا عناق هنیرکچهسهدیا
 ندهلسو سه رضاح هارحا ین راک ادف ص كوسا یاف

 یرلذایرج هیصخش ضارخایج مەد عفروعفد ندنچا

 ۰ یدبا را هر هدافتسا

 ند رح 0 یا فو رصم هنلامآ كنم رای دک



 هی ٩۹۷ قلا نایب

 یجهرو تدم هراقلاف بسانتم هلراتدش هسا

 هلکلدا ربسش شلک اب تدرج لصاحا . یدشلدوت و آ

 هثداح و هتشیا . یدشنلقا رب هنسعببط یاع یدک ربا

 ..یدربو سرد لزوک ,كي هزب هدصوست
 هک ندفرط رکید هببرت ندفرط رب رح 4قدال ۲

 انتعا هنسهظفام ندضااو للعو

 قالاهکن و تفد نوجما قماملق رثام ندهجراغ تا

 چ روا <

 . مزال

 هثداح نرو یعاعجاو تتح سرد رب هلو هز

 حاضبا یسهطق سه خرس یسهحفص یه كیهرخا

 تات: یک وپ هدهتروص و کردا باما
 طاق کج ہد ارت لکم یکی ددا ا

 یننداح عفاولا ق . نوشا نیعت هدهبمومع راطزا

 هنیرگیدکی كيابساوبو هیقیقح باسا نی هل وصح
 ام

 كج هلس هلیشالکا هدنناقفد هحش كنفرع برحناود

 عیاقو ینیدلوا یوتحم كننوک یلاص هدهسیا ندرومآ

 ES زملاها و یتهامو لکش كن هلتس« هب یهاظ

 یهدلو وب درک هتشیا . رولمهرب و EE هڪ | هدنقح

 , زمکیدتباساع « كرلەنزغ ضمب كركو زماظحالم
 اداتسا هعاممو هنسهجراخ ,تادهاشم ین و

 رصتخ یزعادهاشم ین وکو ا یسمزاب قرەلوا راغم

 . ردشمر و تبس هربرح هدنروصرب

 عابحا رب هدنرهدار ۱۲ نیلحابص یوک یلاص

 ینیدصاب یا وعیم سلح درکسع » ند دعف و هاسهطسا و

 هدننروص « یراقچ هدغاطایو یراقدتغاط یناتوعمو

 در

 هدلوب . مدتیا هجوت هحناف ناه قرهالکا هافسأت لاک
 شمتشیا هوااهد كردیافداصت هنر ندزعراهجاوخ

 ارصتخ ییهفسوم مات کج هرو كنهعقووب ینیدلوا

 ارجا همزال خاصن هرکسع ككرهشل رب كناماعو . مدنالکا

 یزمغیدنل وب هدنس وشراق هناحهزرابمرب .مدلدیا را

 یسهجش فوخو زارتحا :i مدلی وس ینمو زل یلدا

 ۰ مدقبح هح اف قرهالک | قرهل وا

 هداعلاق وفو تربحو تر هدرله وهف و هدقایا ۳

 هدنفح یاس و یتفک كلنهعقو و هدا جسم

 كرك كنلاها

 هاتفد هنن راتاکر ح و هب راز وس كركو هنسراههج و ممالع

 ۰ یدروب] وب هدناراخسا و تاحاضتسا

 لو یراب ترو یاشار دوم د لة ورتلاح

 هحاضتسا هدنقحیفک كن هعق و..یدرولیروک هدنروص

 ۱۳۳۱ش كع یدک ناهررخ غیدآ مدشرکآ
 برو تردوش راربخ دلوص ا هدنف رطهقفدیللا

 : یدرولوا رحنم

 هدب رنو شمصاینات وعم «ی رکو نبام.-- 6۱ )
 .شکا راروبلوا ملت طقف شعاشوق یراروباط یس وا

 روباط یوآ (۲)
 هنغ یخ داها یاو « یالکو را

 ا یرابح

 تعل رش AS هدی را

 ند رتسانم هدنتلا یسادناموق تکییزابن هحک (۳)
Eشوا ا هرلنوا رک یورو 2  

IAL SED 

 را هدهاشدا  Eادنام وق ع تاذلا

4 ۰ 
 سوا رس

 شعار ویدا
 ىلقع زاوج چیه هن حوا كوص كنداوح و

 مکح هدردنرابع ندلکش یحن رب شيا . مدرومرو

 عاج را ۀثداح رب كهلئسم هحمرکف یدنکو . مدزوییدبا

 ا وارا رراوا اک و ااا

ES NSA 

 ىدروملو توق 4 یا ثدا وح ىج رب مدروشا

 یا وشس هب هصاع E كن رار واط یحوآ نىكەلاب

 بواب و ملط یاماع . یدروا.ا ینداوح ینبدلوا

 ی ر زارتحار دا روصت کم ےک هبهعق و لع



 قلا ناس ۱۱۳۱۸ ح هفخ

 ردف هتسارا» رکزید هدهیمک د ااتسا وقوق

 ۰ یدعو ت را کیا

 ار 22 رک نام

 2 ۳ دم ها

 نبات ییا رب ۳

 ی ول هدلاح میدم ارا یاود ضعل مدر وم هر تا

 . یدمهلوا ن کم قمالب و یدیرلاضعا هملعتعم

 رکرد 7 ار هلق فر کار

 < ی هدنلاها هغد شالات هب هعف و

E 
 ندفا زوا هدد رد 0

 هلا دتا E ا

 ادب تاک

 ب ره هن ساب رب 0 هدنسد را یدر و ویدا

 ی حالتسا ن
 ت

 یدر لر وہ دیار | زف داره هنکح احیا اھا

 و هب یلاها 9

 ۰ درک زا 5 لد اا

0 

 اهد قر هل وا تبهاذ کد ۱ زواحم

 هبسهناخ هرادا دما تیر

 راو یدبام

 نطف دم

۳۹ 

* * 

 E E یا

EINE CAE 

 لیکشت نخ رس رطسرب هد رات ربارب هلکمامر و هحبت رب
 را ا ام یر تا حفر
 ر هدنابو ید دا.( قطانابس ) هلهح یا راذم

 مو ند رظن هطق یملسهدا اوتحا ید راب هحفص

 تاعفاو ءافص یو حاد ناثومم ٌةرباد رک

 كما دف ا الاحا ما ا ر تاد وم ی

 ا

 یدا هدنرلهدار قچ چوا.چوا تعاس هدرول دم مو

 یح ر و اش هل هک تاد ردق زون وا 2 ندنان وعبم

 راد هنکچ هلس هلسابه < یدراشعالب وط هدهبعش

 SE ز وه و 5 لر وس دیا راکفا

 َ یدرلر ومهل وا ج طح تو

 ءدرارودتسراهدكعا راظتا هلادبمایل كاكا
5 

 هب و ند دص قم كرل

 رادربخ

 ۳ وادم

  ۳3 E Oهلو وو 9

 سس یکم هات لاو ردق ییدلدیا دیماو

 و تیرف هتعاس رب کل تعاس مرا یدالتا هغفلوا

 ندا دیاز یردو دیاگ مو ۰ و یو هاهح و

 وم 2 ا ندرکسع
 هنلاتف رب مارک ناثوعبم نایب هديا برق هقرقو نانلوب

 ۱۳۳۹ نوجآ ك ارو نادنم هلالخا ر
 رب هرزوا قمالکا ینرادصقمو ك ما ارجا تحصن

Eهم ب وا رسا ۰ رشندودشال رارق  

 یوم بلح یدنفا مساق یوعم یرصق یدنفا دیعس

 رلیدنا یعاتشا رانو ییلعصم

 5 دا ك هرو زا رم اباتطخ هرلرکسعو

 . یدلک ورلیا یشک نوا شب . رایدلیوس
 لالخا یزکهب رادالوا -- رلث وعبم

 تاع وق ور كح وک كا و نو ودیما هزککج هما

E9 < ا ج هوا بس هتعلناعب  
 درامد | زستسانم ضمو هنسماماناقروب كەسەك چ به

 یا او یدشا

 متن هر

 الار ES هتسالآ یادم

 وب كنهسمک چه نمهفظ و ىج رب ےس و

 رکا تربغ هنسمامانق
 ۳۰ هر و کو یمالک ا:یرککیدنشیا و بس

 :. زکسیمردیا ناب زرتسیا كم اذا یهفظو

 لیدم كرلنادناموقو ناطباذ ضعو كنهساق -

 ندرلث وعیمو یمارجا “یا كنهبع رش ماکحا
 ۲ یحارخا تک

 ؛یمسقرب كرلنوب . زمهبایزب یتسبهكنوب اما ىا
 كنهعرش ماکحا زكا 0 ;El مب

 بولوا زمانا یاصقا م

 هرس ی ران وب نوجا كنو ردق هیدمش

 وا ف یرافو نوا كدب هال لوک اد

 کشک چاق رب ند کر اناک

 اذ یمهلئسم یک ارحا ۳

 .یمزوا لهسشر کە دارو اە«



 1۹٩ س هفيح قلا نایب

 !هردنوک یشک چاقو, هلو مه مدنفا ییا كي --
 هداروا نوسقح هب یرافوب کی نوا شب هدمه

 : نولو
 ا وزرا امآ قو تحاح هب یجنکیا س

 ا

 هل راث وعبم 2 هر مدنسهحش هرواح وش

 شنوا . رایدلک هبهبعش یجن رب بوق هبیراقوب لو

 .رابدتبا مه ومذخاهد ر ود روق یخ د رکسع ول وکن وسیمرکی

 نوناقو یدتسا نارج هروامح نبع هن هدهعش

 هک راب دنک هد یسهطیض ؛نال وا حشوم هلا هامسا كنبساسا

 ییدلمهتساا كما كسم لصن هتمیرشو . یدلّرتس وک

 هجرت یتش رب كنايلالا وشراق کوب . یدنلوا نایب
 قمرردناق یزب قرهوق هلمسب رب هنیرزوا بودی
 هما کک نا وعنم یک نرده قم ات رک

 دارا لا وسرپ 3 زیمرلم هماط یزک راضعت ندرس

 . راد دالوق شوق یراتوعیم و ۳

 دایآ داب هح ره قرلب ریدنالتا هللا باوج رب مهم لاّوسوب

 . یتدلربو رارق هکمرک هتنولا

 ید اماع راک ا یم هن وعد كتم وکح هدد رص و

 تاملبهدبا تمدخ کیا تا نکن

 عامجا هل مضاح د وج وم

 ص وصخ «هبعشیج رب هرزوا قءالک ایر اهقا و بلاطم و
 نام وم ند راب ون تاغارک ناوی ید را

 ینم هسه هدهدنراقدلوا رادربخ هرخ الاب . یدیاقوپ

 شابک ندنف رط ES او رومهلس ی راکداک

 مملاراشم هوبلاح . یدرارویبریو یلاتحا یساوا

 كلام هریهظرب چیه ورار وینا وب هدنتیض وكنا وعبم قبط
 هن اصعهسل | ى سل ونعم ذوف كنم راه ماع تفص وندن راقدلوا

 هفامعم.یدرار ول وار طضماهد هدالودندنکردما ۳

 كملیهلوا لونشم هللا قیتحت یناصع تاسحو بلاطم
 تققح ندنرانلک هکوالرارکسءوهدکم وشود ی راو رک

 ید ما ناوم نا E راهدقعل وب هریاقفد راد هلاح

 یرغوط هب هللاته هو 3 یتطو هلبعسوت ی رد ی

 هنطو ك.هداعل اقوف لا وحا وشا نت هتشا كمهلکور وس

 نوکوا ك درا ینکیدتاهجوت هتسرابدنک یدقع و لک

 دا راظسا هترنک | ناشوا ظ وحام 0 لو صح

 كما راکنا یسهدعاق ( تاروطخملا حس تارورضلا )
 هس رس ) هلک دارم ال هکر دبالام ( هلع "ءاسو هنن> هل وآكعد

 هل راد وچ ومبودبا مکح هنفج هنلوب یر ورضكمليا لاثتما
 ییلعصم ES باح و راشمهرو رارف هعاعحا دفع

 سلاح :رادا هدنماقم تسایر ییدنفا

 ۰ یدراشملا

 هدنة ۰ یدلدیا اد بد رک ادم E هل ر وص و

OS OO E CSE 

 E N ریدشیکآ
 ندح راخ و 4۳0 مان وط یخ كنا کام هد صا لوا

 یا کیدروسلوا اتعا هسمافلا هشت تمک

 بش نوا

 . یدرودا ادزا یت

 هعلاطم "یتس رسو مالک تیرح ردق هبهجردر, هلهج ووب
 هسیا هصاع کا( ع . یدرولسهتسیا كلدیا هظفاحم

 لا یشک یعرکی شب نوا یراکدردنوک هوا
 اأ
 كنهعرش ماکحاو قبضت یارک ءاملع ندفرطرب

 رکیدو روما ماها هنکمرتسوک تواخر هدنسارجا

 هسلح ارج قرهلا ییراوق كننولاص عاتجا ندفرط
 یر ط یلدا روانه ۰ شو تر

 ادعام ندنا وعم یشراق ههدشوب نوت . یدراروبهتسرا

 . یدرولدبا هدعاسم هنسمرک یرچا كنهسمک چیه

 هکیدروبشارغوا هلبلح كنهلئسمرب جنا هسیا سلجم
 ء تابلاطم هللاا هد وج وم یاضعا هدوا

 نیرو ی های روا یک یا ا

 كرديا رکن هدرودروم

 ه دنمح هب ر

 . یدبیا ترابع

 یسض» و ی» -اطعارا رفرب هللا د وج وم ددع ی راضعب

 دیرشو ینماملیپاب یشرب چیه هجنیلوا تیک |



 ۷۰۰ س هفصحص

 را ها وب ندرخا فرطو یاود يه ۲ ندق رطر

 قلا نايب

 ضرف ریل هبالک | نداد ت ییاماءع . یدرولوا و 7 1۳ و 3 ندف رد

 ندش اظو صخا قفلو هدسلحم هد

 تار توس

 یم وا

 یلدا توعد هل رش هوالع ر

 هرار و ى ہم هوالع کی 3 رلر 9 9 یرارکف

 اساس اضعا تم هتترز وا هوالع 3 رشت كنیدنفا
 شلدا دما علعو ندنسهدابز اهدو شلوا لا هناسقط

 ن تم وام لباق ات جد یاقضت كي اصع طف . یدا

 یدیا شک هلاح
 هر ا رک هورچ ا هربدرب هدد رص ول

 راد هنفجهلوا عقاو موم هنیرارزوا ندنفرط یراظن
 و یعنم كو 2 ندیرافدشل و هدیا رابخ:سا

 + تاشو
9 

eیر و % وس هدنمص اا لو ا  

 ا ف یسهغاتفا هاوف لو لج

 نوفلتو . یدلوا قفوم هغمراقح ندساع یرلن وب

 وش قرهروص یتفک ندننراظن هییرح هلسهطساو
 ید وا نتمع تار كمر و نا دم همدم هد ص
 ا ا ا

 تابلاطم هدلاحرهو .یدلدیا مکح هنکودیا یرورض

 ی اتهدرب ینهعوا و

 ندرلوق هداتناوب

 یخیدنل وا رازولارتم هن یر وک

 یکتا ترش E نوا وا

 یتیدل وا ی اتداع یرابدنک

 ۱ ۱ شيام رب هلرلهدافا

 : یدسا

 تا
 هنو . یدتا سح ینموزا

 . یدلوا عقاو لادش اهد موج رب

 كننرایدنک و

 كسلح و

 ندیا بارشا
 نورو تار یو عوق و اهد

 کام وز وو ےن هوق كنار هدر وا

 هل داربا هعنقم تاناس هلقللناف قوغص

 . ید راق ندرساخ هک غ
 . یدتمانوا

 ءاملع نانل و هدّمل وا راتف رک هلاح نع هدام ز نع

 یر كلا وعسم ندرلننقص ین دل وا راحود كمارک

 ماکحا نالوا هدکعا

 ا < هاملع كع هدنسهلاطم كنهعرش

 ا اوز هکولاعو ر دلا تاشتا ندنتمخ
 ا غ ك اح هلا دندې كږکدع هدهرصوا

 . یدرولاق هراڪ نوت

 كوب كا هکیدیا هدهدار رب هلوا عقومو لاح
 ندهمریونادیم هغلانف رب لکد كلك یشراق هنابلغ رادتقا

 ۰ یدروبلوب ترابع ندقمهلاح هننکست
 ا ندا ملعو ىنا ندرلوکسع لصاماو

 یسلدیا رشت كيهبوا و تابلاطم اره دیا توعد هساحم

 نارود ضرفو هکیدر ویا دیا

 هس رز وا كيوب یدلدیا مهشآ كره رب و رارف هلص وصخ

 3 یرکسع هاصع نالو كلام هکمرک هسلح اتاد

 دم و یی ی رلاضعا هملع تعج هللا هملع لاحر راسو یبما

 را, دل وط هد و رای دو وص هسلجم بولکور کوب

 1 راو یدهبأم
 امم هلاطن ۲

 ید
 .مجححححم سس ۰

 لاحیسح

 * قیاس مکحتم رود ! نوش لغ بیر هن

 یرلکروب یلتمح هلبا رهقو طظ نارین كتام ناروربلطو
 یرغود هلارجو تسکبا دف كتما رارحا « ینیدالغاد

 -هرا هیناع رصانع نوتب « ینیدالغاب یترالید ولزوس
 ناشورخ لسرب زملبع ندنک وا « ماظم عاونآ هدنس

 > .هدالب ماکنه یدال غا یک اضف

 ۳۳ ۰ ورم 0اك هتعسهشوک سم كلاقتشا و

 یادای بش رب هایب هدننایرما عیرس نآ یهو مکیدریک
 رطخت ییهماظم مایا وا غیدلوا ا

 یارآ زبح ربارب هلقلوا رکشتم یشراق هلاح هدمروسدپا

 رک هولج الح كرالما غيدنلوب بقرتم هنسلوا لوصح

 -همهروک هللا یداشو قوش دید یننیدلوا روهظ ٌهحاس



 یا نایب

 ب

 :مرژمالا یلکوک یللا وز ولرد

 7 ندق) وا جت ها هاس وی ام 4 دل وتم ا

 9 سر هدنسه ربخا ماا ا رود 0

 هاشم باش د كر وما تاردقم 2 یدشلو لاک هحرد

 : اقفارتءهلعاسل ملقنالوا شما
 یجرفنت همزا یدتشا

 جلبلاب كالل ندا دق

 ناعا هشدنل و لعاب

 نابات ریز را و روقوا یسهارورپ جارشا هدبشن

 كدادنسا موئشم جرم هل رادهعشعش ع واط كت رح

 . مدر وسدیا كاردا ینادل وا شمشالفاب كب ىلوفأ نامز

 ار وط بوشالو د هدقر دما قرف یرادف رش لالط

 راړد ضرع زونه + تیرح نیز رهم تفاطل

 7 رالما هارورپ تدعسم « هاد واح هل وا هدمیلق

 ترطودج و لا ناهناه دش كم ون ۱
 - من ٩

 . یسنادنس ادخ ته كتما ندهاجم تان

 هدنتلا یرب ندراهنسرهلنا یساهک ا روهط 5

 . یدلربص ندنمرارزوا « لاظم سوباک زمکیدلب زا

 هو | ردژا هدنرخا حایص زوع رب نوا

 كنشن وکتلادع « نمرلزوب نالوص بوراراص هل رادمس
 باستک افا كنررب زالوود هنساشاع اشا ساکعتا

 داد

 كردبا بوبه فشخ « فح ؛ ترح يس . یدتسا

 شلاق شمشویوا هدزعدب « هزازتها نهدسلات حور

 . یدلک هنالغ زمته باصعا < هنالوج ضراناق نالوا

 لقط هدد یهنطو ج و هنلم ترغ ن

 هکهدلاح رب . یدسا مادقا هتسهبرت ما ك 8
 قام نادم هدنصوصخ كما اغا یتسهفظو ىا

 هههروا رلهباد « راب تعج دد تم . یدل حا

 یادغ هدتکاو تشک ه هراوخ ےک دارو اف
 ههر یدرتسوک شاب ارا فلاش هدر 8

 یارح هدرلدیتسم « راقفانم نمالاشوثغم ضعل ناش راف

 ۷۰۱ س هفیحص

 یا فااخا نالوا تدامسو تجر ضع یسققح

 هوس عود هصا عا نجس هود فا داو

 . یدشزق هىا ندا سم .تیام . رایدشیلاح

 ینبدل وا تایت باس "یدا و یصاصتخا كلک هاکنالوح

 ؛نیررم ضع هلا ه:طو ترعغوتس قوس درجهدلاح

 هدیداو وا نوچ ا الا ,لاصب اهناراد هقالع عماسم یتقیقح

 . یدلوا روج کما ق "هلاحا هاس

 یدمهل وا فوم اا یئاش

 و هه راح هر

 تارالخا ولردیه

 نر یار تام شک ار اعم هاتف
Se CTمات كنوب کیدلوا  

 .یدروبهرت تام ناشیدنا تقاع ندنسهظوحلم همخو

 یی. صراص كب 1 3 ۰ هثداح ترام رب زو وان کرید

 هدب وم درخا I هر هماقأ یک رر ناز یلود ناش

 سا ۰ زوع ر نوا زب . یدلوب ع وقو بقا عتم یم ٤ ب زا

 هدف رط نامز ر 1 کد ا نامخ و ۳ هلو ۱

 ت
 نا 7 هدردا ررش جالصو ا زمغیدنل و رغم

 من اه طور کم E را هتیفاتتابشت لوا
 نوت یر ندهنس چ وا زون وا . رم ولت ردقهب

 ۶ بو  ننارر ندا لامسا رق رملق اتم

 دادیتسا عفادم هر o كرەلىدىا لاصتسا یال وق

 هماقا هععامجا هعورشم هر « هقلخ لئاضف ناناو

 عاق هدنروصر, یققح یدادبتسا رکم . شمزامهنلوا

 2 تساعرعو اردا هوس درمقاخ ۰ كعا لو

 لکوک ..شعا فقوتم هنسهملکوب لح هدزرطرب ماس
 اک ا ر فا نیوشا تاک ها

U SE A N 
 ا تعزیه
 ع هقروم اد نا ته

 سرد SL یر اب
 ۰ یاوهم CEN EE نوسنا س

 ٤ تشدم ددرس س 1 < ارداو كردم قح یت

 سات رله وو وم

 e تاحاتحا



 قلا نایب ۷۰۲ س هفیض

 نا رکشءدد کک تک 2ا رک 5 مدعم

 مراص فس یلصاح ۰ نو وا روظنم ا تاهامو

 هد ند رک ص شب تلاھج م مع ع شج هلتف رعم

 هی وهو هدام د دوق ۰ نوا دف هک اله دابا و

 نامزه

 “eo نوسن ولوب اهم هد نعد رب

 یدکی او

O 

 و
 هدردقه نک ۰ لئاط ردق !یا و لما

 م راهم و شود موم وش
 بت گاد یس که o د یرا نط ءوسرب دن را

O هدر ۱2 رپ E ۳ E 

 I حح و ! قرش

 و . ردل وصح لم لاحیسح ٤ هناروریاطو ا

 گل راهش تاضف ترطو ۰ اواو 1 دخ دادا هم

 راتف رس دن هر تدالوا یا جک را یو

 ردکح هدیا داعفاو داعصا

 مراح نا سح

Oa 

 هلند تواخر هد تبالص

 ت ر هل وا هر رمسل تل صفر هل وا هل د ت٫ الص

1 ۳ 3 
 هدد دص یمایا ص CG قیاقح روا هک رد:هاستا

 رانا حراز و ارا راب زاب یس ول ود رلدلج

 اد رش و 4 وصل ینائاضفل اح ورهامّعح كا اک

 نطوبح ؛لحمو نر هک روا ارز .رلاق زج اعف

 یوزرا»و ) ت EE « ناو | یرافم ربع مزال كلا

0 

 ته ورم لئاصح هح کس «عاهد یک « تلم لابقا

 اس تا درک ارتا یهسدق یا

 ا MNS و ندنروهظ

 لکشت كنهفلاس تاموکحو هعدق ماوقا ندا نکع و

 هالایناق و ماود كنەب مش تابع وو راتمح یراکدلیا

 « نده رات تاعش ةءدحنس یراسارداو وم تروص

 سرتسد ناسنا هکقوب«مشچسه هسریلربک ندقیقدن داخ

 رات ربح ودل و یشرافدش اّقح ینح ها وا . رلاقنایوب هدنچجا

 ر اودا 8 هرلوا زوا تا > هر را.ضام نا اق رظم كح را

 مد جا رظن فطع كة رودوا ك a رد دو

 , طعف ردشمدم هدا فوقو ۲ ؟ هلماع زونه اهد

 قرهلوا تربت بج ومو ناع و ته زب كع را هدص وع> هل
 ردقهتن رود هلا رسا تموکحزکنا را رساوا ییدرتس 15

 كد وپ ما وفا هکز کج«

 وج یرراتیدوجوم هبفد هج راکیب

 0 د شنوا فده هب االلشا

 رد كج هاس هری دتا را قحا ی

 ك هدرودوب توا . )هد اع وجر

 نلک هنشا

 « شلاق ضورعم

 هایالب تكحهدبا

 راد ہم وف ت٫د وح وم

 حوتف راج هدنعاز وط

 ۳ سلاح کرالسارتس

 ء رل ؛میظع ِ

 1 3 آرا یاینا

 نالوا شمنغص ههبدخ

 «شلافر ودغنم ردقی یراهدلاق ض ورحم

 ا عدلا یفداصت هموفرب چه وس اع ا

 ۱ €01 یداه راتفا وا

 راذکل دق

 ند ع هدنلا

 كمکح راتلافس ٥ رالذم ردق كحهب دبا هج زاب اندام

 كرك هکز رای هید قرلوا تقبتح نراقم

 اوا تک الف یاهو یک رالی رتا

 ۳۳۲ ۱ اف رو اك ر دعا دنا كرللامور
 تلادع به یرلهعاخ تایرهقو ساردنا ؟هلولو ییدتبا

 ۳ دحیرلقلرمستالام نالوا هنیراسدو لوکنت ندههلا

4 
 رد یو نامذ رب قلرادمه> ترد

 ردلغتم .قلوا قده هراعا لا زعاردیا

 دار لرد وروس هد سع ندف رش « هف رش

 .ندزو یرلمللا دعاس ندنراهساسنا توآ رسوب

 باسالا وزایو تفخ كنراهشد تبالص هصالخ توا

 كنم« رناع تموکح

 نالو تثخ راددزرل یلاهج قافا

 ردشعا تا )دیس اح وم

 ردق هب ووناق ناماس

 لاک كن هند تباللص ید یمهمالسا تدالجو توطس

 هالغس کرد کنوک وب هرکص ندناو ندنتناتم هچ رد
 ۲ ل .ء 2



 قلا نایب

 دەکا لم
 و

 الف هراکتا .

 ا ینیدج س وحلم رود هع .

 ارتناو ید هج رد لاک كن هش دتبالص

 ! شک یرلیا

 ردقوب لاج

 ردذقصح ناعوب ۰۰

 هدا دادہتسا سواکوا هدزعاح تالاس ردووشزونوا

 هلا لوح هزکشر هل وا نهش د تب الاص ناتوطز و هلاور

 هسدلقم Ck كامل مظعن اافرق : هکیدهاشیا هریک لا

 یکی روس (اشاح) هرالا وج كرن هنج هلرلقایا كنءرتاس

 همت سام هدلاح ی هلن وک ی الما

 ۰:11 قدلاق هل وکس هنس ولت وطه رحتس ها
 هره رض نالبروا همال اند ها هب الاملد نا و

 هس هنعذع نوت ین ریخآ علاقو هکر دلکد ندز مغا دغشیلا

 كرلقالا راو وخ زند ناشلاح هراضحا ییاشاشآ

 لهح 7 ها فساتلاعم ا رو هدنس وشراق ٤

 ء هلسیمسق رب 2 راقح هل وا لخااد هتسهرآ زمصاوخ یتح :

 كبد ی دنر :E ن ددح و نالوا شوشمكی یسضام

 لخاد 9 باتش هنت ا داشک هدهف وصابا

 هل رلدح رش ردات ماعلا

 هل ر وص 6 تک سم لهح کفر طرب شر

 یراقدحآ هستم وم بو 5 هداغل وا

 نادبم یسد وح وم كدابع لهحار یتشهد شمهمهل دا

 سمشلاک ناره تقشح ۰.۰۱۱ ردراشع وق هتسالع

 وشا راهالییوا نوع اعر هنسلوا راپلاط و

 لسو, لس وس ك هد یعاعحا یلهعشعش 8

 ا ش اق شما هشاش 6 شلو

 اوا تطور نایت و

 هاتف و یتقشح هقراب كرهدیا اح اح تا مالطوب

 لوئتاتسا ن نون و و

EN ECراتعم  

 هدنرلهمهم هغطو لوا اوشم كما ا
a۰ من ۰ 3  

 ی اس تأ رده کی اما قرەلاق ی رد قوح كد

 نو او یتحو a هم و نلک هل وصح هاهح و

 ود دی زیوا ]اردا لاها هاس راد

 تاکرحو هنایفحو ماظمنایدیا ارجاهدتعیرشیادزیاروام 11

 ا یحنح وا كەس وحنم ةعقو 5 هنا زاکدادیتسا

 ۷۰۳ تس هفیص

 یلاقع ینحاص ك::دحو صخغمم نعلوا « كدادبتسا

 هظفاسح كلم«عورشم تنطورشمو قجهرردشت وط

 را تا راخا یراق ہد وا یاصو
 ا ا فسأتلا عم ەلیب یکم هلماد چ اقرب

 .!!رایدشود هشالت هلسهدقلراک ادفر قلردقوا ..رلب دلاق

 زنشدیکوا نالوا هدنتلا یضوتل وق قو تمیرش رام

I >یبط ك يسه ردا 9  

 هدلاح سه 3 راد ال و ۱ قور 4 اف

 شرع کما یک تا سر
 یداهج ر قحافوا

 یر هان ردفو هغ هزم هو ااا

 .!یدباهسا وارحنم هتشح و رب ر دق كح هدر ر وای

ERاب  
 3 فا و یزعاق تلاهج سهز «شمهلشیا

 ۱۳۱۹ تا تمارد اسوا هدقهروب یرا
 هلاک هج هال وا «.! رب هزم وقرب 2 كاردا
 شمامان وف و ص ًایطق 0 کک رس بولاق

 ء زع راب و

 ز هتسح ۰.۰5 یم ط !؟ مک طو

 ماها
9 

 e هو

 ظفاح لوا

 یهعاسلاموب هدن ریش حا اصر كرل لچک ا ظموا هک هب یتقح

 ا را رهدص 3 كح هج ر اک 9

E aهلا هرن احس  Eندبسع س  

 هلسم ر دتا عولطهابا اک هعفد و طةف عولطی رعود هف رش

 شمر و هعاخ هدنر وب ر یناقوا

 را راهطا هلم اع یل بلح رمس «

 یدا هرلد_|

 نره هو

 زمکج همددیا نارك صلح نامزرپ چ-هندنتلا هتشرا

ERNE 
 ٠.؟ رولک

 ردقهنن و

 هیمالساهیملع تیعج هدروک ذممو قا شت |ماودهلیتدش نون و
 هیسدق باقنوا هلاهمانناس ر نانلق رادصاو زاطسا ندنفرط

 ه درو قترا هلیساریدتا ارا هنت ولع ماقم ندئولم نادیم

 ربرقت كرهدا ىلج هایلاک هدرابغاورای راظنا ًارابتعا ندنوکوا

 و كب هدتطورمشم

 ارا | هبیاشیر ورهق * هح قرهلقط هتاذم هشو هل

 . ردرلشلدا

 دادبتسا نارادفر طو شاوا ترم



 ۷۰ -- هفیحم
۰ 

 تب ۷۸و سالار سس :اهدیا قارتعا رگ رنک تب

 2 ۳ غ

 ....!!! یاد فراعم <

 تا یدهناکب تبسم همه ع

 یرمدد نوح رم تا ۱

 ینالوسفو ها د

 ت ۱ وش هو ات

 اع وا نالوا

 نوجا قعرار وق

 هز تقوواقحما ین 2 1 هک هلن را اص هلاک هی هبن دم فرا مو

 مالسلاو

 = :یزعاح ندهب راس

 ها هظفاح 9 یزمت هالسا <

 نوساسه وا شمال رضاح دوم رود ر

o» 
 ۳۲۲۳۵ هس سیام ۷ 1 یدهلا غانم لع

 ىلەنيدوو

 ی أاحح لس

 نو ووا 0 9 یاس هم حابص

 : ندنسهخن ىلع رات ۳۲ ١ هنس

 لفاسا ماطر مورح ند+نطو هند تاسح یقح

 ببر نوچ الیدین هع ورشمهطورشء؛رادا ندنفرط
 راکفا تاکرح ناب دیا

 كنا رضح نااماع هاملع هدنخ وصح تام ۳ و

 هه تامل ا هی او و

 و كمامر و نادم هنس ولآ تي هباعا

 ل تا ا جا ات او دا تک رحب رک دل 5

 من 3 “م ج4 رس a مک ۴ ۳
 نیمان یرارق | ص هع و رمسمه تط و ریسه ؛اتهح و و

 کت ۰ ۰ 5

 یم ودرات رح هنآ رمعح مارک ءاملع ندنفدل وا شمالا

a e ۳ 
 یک وب 2 سر زعم نطو وک ص رک هما

 رر ۰ ۳ ریا زاس ندقاطم طفاح

3 

 ندعاصم

 باح یا لوصم

 ۳۲ ۵ هتس ناسا ۱۷ ف

 یادناموق یسودرا تا رحو ودرا یجنحوا

Eنلیدا دهع و لم سد ردقهارول هدنقح هند تبالص  

 هلا نیمز رب دودعو لڅ كپ هات انمە رخا عیاقو ۰ تاعلاطم

 شا هملق

 : ِ ر هدنروصر هناققدمو دا كل هدنایوو كک تعفر ا

 ندنساصا هس رحناکرا هتفه كجه هااشنا ۳و وا ن

 هنسهبم و راظن ازم راشادنط وند ی رلهرتعم هلاقم شلدیارب رحم

 یادتا وندلکو روس یرعود هک اله و وح ةو رکرب یزب ٤ هانضسع

 ِط ورشم

 «رونلوانایبینج هنلوا تربغهفلا ینکواكفازسنالابءوش ندهقیقح
 تایتنا#نایمهرو EN یرعزو» یرتند رج

 شارپ

 ندرااتفا رغلت نانل وا هد شک هب همالس| مل ته

 :ردس روص كن راض ەر

 ۲۲۵ هنس ناک ۵ 0 ند كالس

 ۳۱ ندنفرط تلم مومع نوچا نا یعم س

 وي زارا كن هملع تعم هصا طا ودنا م تم رانا

 e ن نا ۳ هققح هنا تمس ادخ تربع

 تا رح كلسم یاوصو وح لاعتمیالوم بانج . ردیلاع

 ت رج هکهمف ودول رد ره طو ناعم هدلاع یھ كرل دا داحا

 ۳۳۱ یعاسوا هدنتلا تعبارش هدرب كن عاجرا

 تاب هبد تا هاب | سره و رد یغب دل وا هما هم

 ىسم م(. اق راہ ز هب هنات ولهم تشساومو قل وكلا 9 هلن ون

 هطرو رب قع علم حج تافل نالساب نوچا

 لع نوت هلع ۲۳۱ تا دا یا ندا

 > اش لغ تعن و تهالسا

 ہح ردنانتماو ناب < نویدم

 نداتج ت

 e در 5 مرح

 یک قر و داحآ لب ع

 یسم و# کج

E0 نالوط 

 ۳۲۵ هنس ناسي ۱۶ : ندهیوق
 ا ریهط ندکی داره ورو هتعیرمش یادر

 عرشدلاب ةيصاب هليا اقلا همدع رازم یدادیتسا سوحینم
 5 رک 1 قورافتامادقایهدنروغاهباق و نداکل یر

OEر  
 E نداملع همان

 ندهلط . اضریلاضف شد E « رمع لحا وای

 ز خش یسهبلط هم وف ۰ اض هدا ز ر

 . هلادبع یلریفزوب ۰ ىلع دم ییریقزوب . دم یلرهشوت

 : ندشعسصح

 نازبحتمواملعمومعل اهجاروب ان اذ ۳۲ ههنسناسج

 هدتملشیلاح هر هنتق تار کت اهم هرناح ور یاسورو



 ۷۰۵ س هی ا ناب

 عماح نوک یکنود هدهنیرزوا ۳9 7 یدیا

 هطخ رب رومكي دعسا ئان هدد قع هعح تالص هدرک

 هبهسانملام یرلهخسن و خیل یەم ومع همانا رب و

 شیاسآ دخ اهل یتیدنلوا تریغومادقا هدول ار وص یت

 . ردضورعم ینیدنلوب لاکرب هبمومع
 ییطصم : یتفه دعسا : یئا شعر

 : نسل

 تیهالسا راعدیاضتقمیماد وم ۳۲۵ هنسزاس ٩

 نوسل واده .یدنل وا مهشتهب هاح زکه ماقا رغلت تساسنا و

 نسح هدننا 9 ربع ها مالسا و شا و نما هداروب

 یئان زکمسیلتب . .ردضورعم یتیدلوا لاکرب جازما

 دیسا

* 

« + 

 ۳۲۰ هنس ناس ۱۶ : ندزورس

 هلاظمو تائبس نوک انوک وربندهنس چوا زوتوا
 هطورشم ٌهرادا ید هرز و ناازق ینهماع ترش

 هیک له یتام و نطو هلداسف ٌهبرض رب ییاهک ان هبهعورشم

 نالوا روتسم ندنتقبقح راظنا كتلم مومع ینیدیوق

 هتنطاس عورشم ثراو هلیعلخ عرش دا ضاع ناک

 هتساضتقمیاهاو تعراسهنضیع كنغردلوابحاو تعم

 . زرلیا ماحرتسا ینسلر ویب تیانع

 هبمالسا هملع تعم زوربس

 یناثیه یماع 2
* 

 ١١ Yo EE : ندساويس

 ندسکیه یهعورشم تروشمو تبطورمشم تیم

 اع تامه كنراهلع تبع نالوا شعا رده هدایز

 هاشدانانل وا سالجا هتنطاسو تفالخ ماقم هلبرهنادنسپ
 یس وا تلم داشر لالهتسا تعارب كنرات رضح هاح ون

 همان هبنانعو هبالسا دارفاو زیراتمج مومع های
 . :نامرف :زرلبا تاعیرت و نآراشت صرع

 فقرو داحا ناو

 یرکسع سوم 6 E وسا وس یعم

 ییعم هبملع داح ا سا وبس

 ىع نوم وفانشاط ۰ ی دم نافاحه 0 ین ولو

 ترخفم ناب و

 ةماع تح تقاعتم یتسدن داح ن زونوا ترام

RAهلا یراب ق و اضحم  

 هرز وا تاو و وم و تامدخ IS تح ات ۳

 لمح ندا لاغشا یتسانتعا فنا كةم رح تاعوطم

 ض» هل دصقم واع GE هرطاخ تان هب ر دقت

 هرزوا قمردنل و هدرب رب واب وط یر ل و را تح م

 . كدا لقو ج رد 2

 لخوا ناسب یرکب ۰ مر
 2 ندنسهلام شاب 0

 مکیدر 1 نایاشهنقالطا یدیلقت ناملسم مه ناسنا مه

 -ا حالا یوذ مارک یاماع كن زاضمب ندندسفم و

 2 ا ادا ا ےل رام کرک لحموا كرم
 یزمغدل وا 1 ردق هن نامز زمغید وط یراودنل و

 جەدى یربت قح كناملع . كماع . زيمهدا في رعت

 هللا نافرعو لع ٌةِلح هللا تاقولخم داسفلاب یعاس یک وب

 زااحر ل

 .. كدا

 تعب رش ےسآ لبا EEz امان هدكنهوسک و ا را

 كابااهد . یدیا ییالوطندنسلدیا ذاخا دافتل | یک

 را یاق دلو تیام اوت

 یاصا رب و وب ناراو هنسهبنم نق ا

 هبماع تعم E ل کا E ناصع

 تاسا دما قو راهمانناس کیدا رش كنەمرتح

 . یدتا

OE NR 
 ندمنال همول نکراحاص ایرو بذک مس یناسل كناع وبطم



 ۷۰٩۱ س هفوص

 كشاقح ضم « ناحآ یرادکح شعلدلک « نیا زارتحا

 داسف رز كتطو شم « نالوابس همت هر ولد نال

 كن هاحع تابه تام اواخر هتك ندلا هدنروغوا

 هاتنم و 2 E دالایلا یغلدلو | همربع تعم

 ۲ E هديا د

 رد و رو كما ۶

 ن 5 هاا

 یاملع نددمر ورارف هت کد اهد ودرا .

 ساخ و هند تعاحش ی

 تی د هاق دوو شلراص ها کا ترد هلام

 نالرا راو قلا تند لار رک نو ت

 هد ی یه دات لا
 ندلالحماو كاله هواه یتلم وب هد ص راخذ ر

 ودر هسا درا ترح كرام یاب لار ررف

 ندرالف یرلوفزوف < ندیاراضح ایراکفاردق «سدورو

 تودیاراو دما ندودرا یرافافروف لوماتسا « ناس

 كيردفوإع « رز نروتأرج هنیراناسل
 ته هک

 e es هرم

 كنهآ ندراشط یر کد ء ندا یک تلم

 هلسیقالت و قوس كنایرج فاتح ییا وب نالوا جازما
 ۴ یدلوا لخ ده اما و نءاح--و یایرد یاعتهتانعو هقطاب

8 
 -کداف

USANE EEE 
  INEت

 ت ۳2

 ak .دتشخ و فوخ :ol مایا کد کا

 فرص زوجا نیمطت و عبجشت یتما بوق نالوا نازرا

 قفر « ىا ناس » ندنجما تم مالقا نادنا یع

 یا کت هی هلد رار را زمرتحم

 : ندنسهخسن یخرات ناس ۳ دل « تقبقح ناجرت »

 هشرد تحصن

 نوسلوا راو مالسا

 دكرهدیا هدهعرد ییامدخ كزاب كا

 لکم كا یامدع

 ۱ 22 تو
 و قلخ

 ه نصه نع كەمال هملع تعم 5 رلر ودیا داشرا

 هع وا تام ن رنک زدن هخاتناس نالوا

 هدنامز

 روا کر ی

 نت
 ۰ ۰ سو 1 و
 نسحندنساضعاكهرول ذم هماع تغمح ادعام .ردها

 قلا نایب

 هدنرب ندر نف نوا کک وب كنیرلت رضح یدنفا مزاح

 1 رانا یمن ۱ هدیوک هلاقم نالوا نسر وطنم

 8 كوسا حصن تا هک ا زرو دیا حضو هام

 ۳۵ هتس ناس ٤ یف : حابص

 ًاعدق هن - ها تده همالسا هم تدج

 هه امع هد تب

 هناکریو ها ةحرو مالسلا مکلعو

 لاج تعي رش اضحم كتطورشمو تروشم لوصا
 ۳۱ اهدر یتیدلوآ ندنسهسدق ماکحا كند
 ۳۱۳ ۱ نود یرماتاس ندا نم هدتلمو
 . ید وا تئارف هلتمهاو تفدلاک ندنراف رط کس

 مک ارطخ نامز وش هتامو ند كن هبماللتسا یاملع

 > ینهللا ی راهبادنس ريما “هاج تم دح نالو ع وف و

 نوس کنارش نطو . یسدفا ند « ینمرتحم لوسر

 نامزونآ یه هسفن یادف ا یریآ نوچا یرب یهو

 ندهتواو قجهعونوا همنانع دارفا مومع نانلوب هدامآ

 قترا «نیراتبمو صولخ نالوا کاج هدنرابلق یرب
 0 اع < کفارو هک هب

TIFهتع و رشم مقسم قا رط قرهبالک ۲  

 دود هککلوا نیما

 . ردقجهلوا نایاب

 ك دار هام

 ٤ اودا تامو ند ا

 كتطورشمو تروم » نالوا روطسم هدزک همانناس

 هدشدل وا قفاوم ًاعطق هنماکحا یدمحا فب رش عرش

 .همالسابتک هددادبتسا رودو نالوا یددرت ردق هرذ

 - السا هبماع تعمح ناعونوا یغیداقاب هدراناخیلک كنم

 هلزعات وعمم سلع قجهلوا مداخ هیهبعرش ماکحا كەم
 نوت هدنروعا یسهظفاسح دلنههعورشم تطورمشم

 شا منع هب اسم فرص ردق ههحرد كل وص هلدارفا

 تاح لد نوجا یسظفاش كتطورشمو ینیدل وا

 مونع ندنسهنمیتم لج « کیدل هند هضیرفر ما

 نا ازه دص وا قوش رادهعح نیسح و نیرفآ



 قلا نایب

 نطوونرد یا «ناراکس وما یا د الع “هلا یا و س

 . یاب
 < عونم رکشت ًالع هبیهلا فطل هددادبتسا رود

 دارا وان شم و وای ات ع رضت هتلاسر یاب كاخ

 ین تستی وااقو تنایفات كنها رق تانا فک ا

 اک ر یاد او تاعوطم . ىدا برغتو

 كا كيدعنش لا كرهلروتک هراذاخلک كتهمالسا
 رو ییدنلوب قفتم كناهج نوت هدنیدلوا یدیدش

 زن« هدا یش سافانا هسلع وا

 قارحا » یکیدلیا دای هللا نیرفن لاک الح یتکیدلدیا
 یکدلداقده هنس ا و هناراک تنعلم یازح « راثلا

 . ردشهالغآ ناق ًابلةو شمر وک هلو
 مخ خو وه هلا رق تاک عج هددادنسا رود

 ندم رضم تاعانجایسهکرابم مسامیرلتنارق اعد دل ومو
 یدالا هه رش ریساضش . قاساب جاخ تنی )۵و دوم

 هلتعاج هدهفرش عما وج مالسا لها « زوجح دسر

 برق هباملع دزن هند تما.روخهم.ندنالص یادآ

 تلا تحیبصت ور غرو هنلگاو الضف : مورخ لو
 هنسهفاک كياع و۶ وب هد تاع و طم . یدیایلهرطاخحم تیاغب

 شحات منان اغا یوایآ نوا

 رااح هوا وودوا ."نوسریدنل وب دک وا کو و

 ا تر اه مد ی هکیدبا یرود
 نملفد رد

 کم ها یاس نس

 ِِ كنو . یدریلیدا هحکشاو سح « رولووس

 . نوسعح هنادبم هسا راو درفرب كجهدا اعدا

 م رخاح لاح یسهصطق تسمزلاو جردنم هدهمآتناس

 هما 9 ناب وعم تولوا یمد هده رد كوص هلا سح

 : نال زا درا
 لم ربع و لبه »

 كرلندیا تبشت هاا تولوآ لا ید ۴
 ٤ ی رد هاب دیا ۹ع نطو سا

 ۰  9 ۰ ]و

 ل B2 ك E لوح هلان وعم

 ۷ ۰۷ س هفیح

 اراشا لدو ناغرا :هدتاخوطم ساق ذق
 یتجهشلاح هب انعات تلخ ردو یدک ندلا هرب راقح و

 ردا دهعآ و دعو ندیدمش

 هتعاطاو تن قیرط عرب گشت که وه را E لناش

 ظءاوم 3 ردق ون د هددر و هش ااصاهدن راک هديا ولس

 هدتبط و رشمو تعل رد هو اس تولد هل الد ی راهاردب

SEIی راک هتک  SEEدامن نالوا اسم  

 5 وح .ردتشم لسو رص DS یراهبام تو كا

 ا ندنناضتقم كنآ و كنهنید ماکحا طقفو
 تیهمظعم تام یرلودل وا بوسنم هل س هظفاحم كتط

 ما و یف كراو ره هدايند نمراشادزق رکسع

 ا رعق و تا دین سوار کاش اوهعو شم لا

 یا یاب ی ا یر را یون

 نږد ناعتسم بر باج ناه . رارلب یغیدلوا ربهر
 ر راو نی هتل و

 هب ر 2 تاره

5 #4 

 : ندنسهخسن ماشقا خراب ناس ٤ ك« تقیقح ناجرت»

 راس هدم ر كارتشا طق

 ه هبملع همرتحم تیعج

 3 هدا تعب رش نمداخ ی 2 ۰ همر یاماع یا

 ۰ E تیم یمصص یا ۰ رارو رتاید یقیفح ی یا

 هانم ۇممالاس وا هدیسهب ه رگ ته تع>ح ناجر ۱(

 هب رام

 تا 3 در ۹ ففلعع هک را ی رن ۰ روا ا شا

 فر كەد ) حایص JE روس و هددان اقم و هل وش

 رابتعا راظنا لا هصالخ رب هل وش یزک هال زح تامدخ

 : روزای تمد محتم ا ھدر هاه

 ۰ !هدیارب ظز هر وهط E ك ع رک ««

 اةاطما رر رظن یالتعاو | هله > و زمد a دتا اه

 ناطاسیادمی "یزاغ . یدلک هل وصح هلساعر هلدع وقح

 ام یا مر و نوچ ادابع 0 رب وداد و لدعهماقا نر



 ۷۰۸ س هفیخ

 ماکحا كق رش عرش سکه ۰ یدابا باح 2 قوحر

 ۰ 2 راب هتشدآ : یدلوا صعق سم و 6 دعسم ندنس هلحسم
 6 اتو 0 3

 ا ۵ نت ا لس هام هم 2
 یيدتا ترثابم 4 دا وق ماظن تدمدا تا ودو

 ء اشا ندلاءالع ندیاراتخا

 حر املع لضاقا

.1 

 مسر /ه رف « م وح ص یهردسح 8 5 :

 6 رابدنل وب

 4 لوس مس اه اسا و ص

 هدرلتم دخ ااا را هلفاح دیالالا 6

 ۱ ۳ ۹ 1 ح
 . هنوشود یربکآ یارغ رب

 هدنس هب اه اه دلو یاهلد ناو

 سلاح او
 لر هم رخ ` كاف بانج

۳ ۱۰۰ ۲ 
 ۰ الا 3E راعا لا وفا تاالاص

a 
  ۰نود

 ۳ ر
 ارو هم ردو ردسع تماس

 ۱و1 ام

 رد رلرطاخ

 اسح ولر رد سه

 ؟زیروتونوا یتمدخو نالو
 ییدردشش هل ر وصهب

 ص7

 هب ها زس « هدر ۳ ربخح ۰

 یوساتسا اف كنار
E 

 یدمقح

 سرد ادع هدلاقرهلوایراع نیصیصم ت

  EESهدنسشآ هسروا کاب كنم زاغ 0

 ؟ ردیا راکنا ك ەر رات ,:یدرامهلوا لا

EOS2 یك ر ید و ادا «ینردل وا م رش قفاوم « كو  

 یمالسا یک ران

 ندلارحف

 هاشداب مالسال خش داشرا
- ۲ ¥ 

 درقمدسفمییارب ٤ و
 d ردقههآرمس اصع هدا 3 وجا

 یدنا شملیا ومو عفد

 یک ملس ناطلسزواب ! همرتخ ياملع یا رازبس
 ریافم هفرش عرش رک كداشدا رب

 واوتف رکملخ كرر و ارب
 كم وح ص یدنفا ىلع یللسز یگانم ىلع بحاص ام

 لاک نا . زکسائاضف تراو

Eنامرهقكس رفظم 6  

 ۱ قرول راص رب 10

 تلالح باطخ « مری درو

 ی 5 وعسلا ویا هلا

 «نام ید مداخ _ِ ی

 ماسالا خش ؟ردیکد نیدلادعسبا بح مرا ول جا بح اص

 ناطاس دادشب اف كندتا ی

 یمدلدو وا

 نقامدح یادم و فا

 روسدنا نارود ی همم ك هدر ده هظغفاح

 بلق اما زامهشدغضص « زامهشیغص هرات وتس وش یهاج

 ردى هخفح یدا خام a ع ِ

 قحا نایب

 تم هدنامز كزا وش زس <« املع رمشعم یا هتشرآ

 ا صح ندبرکف تلالض یان قرهباقروق

 ید ماکحا 3 یدزس : E نوچ اه

 . ردنعارش ز ءز زکسزیلیب یا ندهلج اا رام

 > .ردلن وف ندرلودرا 6 ندراهاشدا تعب رش هللاهکن وح

 هجو هزک هدهع هرس .تمدج كوسا ی

 رویدیا هناراسبناح ا ته نوت

 ۳۳ ۰ فا کک ییا .تواراو ۰. زکسروشیلاح

 . یدسا تابئا یزکهلاع راکفا « یزکتالص مجرد

 یاندزب . كلواراو . یدیاوب ناینلکب هدندزس اد

 ناسو هیعرش ضئارف « كنهنید ماکحا هک كسري

 طقاس ندلمع یرانیلک شوخ هنیدبتسم راکفا كني ومن
 شوخ یاد « توق » هکیدقح راتناخهب وا . یدلوا

 ندیا E شرشتدحو  یهدنقح تایی ی

 ا کشک نکس
 چ هسدقم بتک هلهجو هلملق رب نیشتآ
 . یدلدنا رانا قارحا هرن رانخلک

 هننراکفا شن هس اخو ندیالامابیعرش هتشيا

 عوقولا ظوحل« هدنسهحیتن كراکفا نایلغ .زکیدلوا عنام
 نارسخ بجوم هدنرخآ و هدایند كنعجف بقاوع

 رایدتسا لانروژ ناتک

 هنید ناوخا كسمتم هتعیرش نیتم لح یفیدلوا
 .e کا تمدخ هروقا نکس ۰ کا

 2 کاو . نکسر ویدا اود هتامدخ
 ۳ سر ع هات تکاع تمالکش  نطوو

 ۱۳ ۷ لح یلم هاسا راظنا «ترزوا رک هلم

 ۳ رادار طب ی ا ماف رک یک رس
 مالس لاصا لاا هدهرازبس . زرومد ردتطورمثم

 ۱ ی عو م تطورمعم ےک رز . زروسا

 . زروسدیا را کم اهدرب E قاثم دی دم

 هی ری رحش تره



 قلا ناب

 : ( قاراب رم ندعوقن ) نده رغ کی

 اهد

 کیا

 E1 3 نالوا سش

 ندنو ! مدیهسل و ۱ ردرادلمر « رواه رب 1

 هدنرمع ۰ هدارند کلا ۰ زاهل وا

 2 ماه وب هدد رب هلو 5 نوا هعفد

 لیوا لصاو ةت لو هکرکم لا ل

 یافطنا هنب هدهدرلردرالم « هدر ولم یب < ۳

 ۳ یوم

 نو

 « قرق نالوا یرابلم قیر « رومەلوا لباق صرح

 رولا قمراق> هراام بن ورا نالوا قرف

 یاس اض

 یس ا اوا تب ر هک

 هد رلد_مو و كح را کی ى

 ردرا اە E 3 رد وش

 ندرلر وا 9 ین دراقح هنا ناص كنه رح هد مد هل وا

 دس 1نوا یو

 با غارفا ه_لاح طاب E كر یر

 كا رتحالایوذ یاضعا هملع تع ی « مالسالا و

 هدرربدس

 نات وعمى « رخ همدقم »۰ كماخف یالکو ی « اتمه »

 کرک ر :كدناکرا یراظن هطیض ی« لع ےک تاک
 ی اهنص» هرم هزومی « را » ء ردا صرصخ

 ی« موج » هب یګ ریما ا زادنا رک هدیدنلا باب

 «ادوس» « رابا هبه هنس رب رحم تثبه نانط «قافرلا بسح

 داره دی لیدی
 : مدرول وا تار مدنک قا

 جاوا ضورعم هتاقر هدهد نع ه « و و «

 نادوق یررح لوميا <

 یرح رب چھ ی « ع » « مامر وا یی ۶

RE eهدب وژ و و  

3 
 : ( قاری رند ناج وقت زنان
 هکر ويد هنیرکد تاذرپ

 : :یدر و تاوح یردید

 E یک یساوه ترام ہل بشت ففخ

 ۷۰۵۹ س ةف

 و 2 وش وح وا راط هاب لاظم هاو هد رم سا

 هنس ر ۳ 6 ران دیا تحاس

 را SE SENE لام ید نایزو

 هدلاح م ؟یدم ر و5 ی

eی نه  

Eہل 00 رزوا ىع  

 ۱ هرود مروبدیا قرف

 رامسر هد رله نع هدتطو رشم نامز

 و یرالاخ كدادمتسا لاح ر مکیدهل ی رهرهح

 ىس تایسا كنه داح ید را ءاط مر وقر وف « رو.ثبلبا

 « شا ساکمنا هراطولب . لاخوب کاب هلا هظحالم

 لیست هبید « رد رابع نر وص ید کر وا شموبوب

 لو اب هر
 تادح تاعاعش كتطو شم سمش ۰ روا رص رل ط واب

 نا

 یسا وه ترام یه ه دنا سا ھو

 . رول وا لئاز مرلهشیدنا ء روی و توقاکب
 و هد نوه اد ناحآ زوس

 یربندنوک چاقرب ابلاغ هدزکباصعا « ردارپ

 هک اود ا رج زا و تانک

 تا عدم بس

 ۱ ؟ هر وص ەن س

 ! رنا كنهبماع تع
e 

 مد دوق وا یتسهمانس
۱ 

 و #4

 : ندنسهخسن یلخرات ناسی ه كنسەترغ « مادقا »

 داهح ول یمدما
 فارتعا هلا جاما نوجا هن

 هدمالا سا ةیماع تبع هد نربس و تسمه ر كور هد

 براق خب خیلب "العف و 9 وق هاضاف تی ھوا 6 یدل وا

 طی ES ال رفت
TTندزمجما ء  

 یناقشح مداخ ات

 ریسه وس ینیرش عرش
 SS هراس هتل نل د < ةناهج كا

 یافصا ید ر دلم یدح هلبا هجو ییدلر وک هدایغ

 . یدر دص وص GEN كغا لافعا یسات

 3 دارا هفاک تققح > قح هد هبا سس وا ناو

 تککارو هر رب لوصا 5 قو ۰ یدل وا رھا هب ناجع

 ردق هنفازصا ند تام اع ا ول« رد ةمالس : لفاک

 هدیا لا ردا NE یتتهح و « ردیلامآ هع كندرف سه



 قلا ناب

 ۳ ست وا تان در تاب ۳3 2 5 زر ولوا توهم هنسەر نلادعو هسرا و

 بک نر ENS یل رات نا ۳ كنه رغ « ناقاب »

 ! تمرح هادا 9

 ! تعل هراس حنا ناطش

 ترام ۳۱ ..روقح هنادم زا ءةحن اک کا

 هصاع رکا قیراص هدنتشاب هدنسهعاجحرا ٌهعقاو

 ناهكنعءالم لقلف شیوردو هتخوس ناش یو هدنک وا

 ینهفاک

 | ییدلوا ت نداٌلارتشا در هب و و E راع ندرلهتح
 یاءلع هدهنو هلا مولع هلط قبقح هل هدرا

 ییداع ولو ی

 2م وب تالاح تق ةح یتح

 كعالسا

 زابوت ضعب

 رال سا و رو - ده هلی م 1 شتحعالا ی ود
 کت

 ساو

 نر اخه یا ۳۳ 5 در و

 یاملع ابو مولع اط نوت یالود ندا

 راد هغی داع ولو نوت كوب ا هددناخ

 داو یخ مور راک ا نالاف

 رک مته 4 AES وصح

 ددر م ۳

 زمکناکملب ا لب دعآ و حیحصآ | ۱

 ندنسم و

 ارو وی هارو
 رها دنا دک ویا فله

E IS 
oS = <. بالشا 

2 GE 

ENEرب شدقاب ها ا 1  Jعورشه تام  

 ۱ 9 ا راک رکا

 ل 9 تققشح یی دا ی از 5 فا

1 

 تم تدا مرد ۹4ت اط ۳

Eهوا ی  
 ردهمهم هثداح رب یتجهبامادون وا

 هد صرخ | بالقنا كنسهبملع ترج تداعس رد " هقیقح
 هلن هتک ید داحا ‹ یروتمو یالحم تلم نایر ۹

 تنا رشا نهتسا كما هرخسم یاناماسم كره وروب

 یناعع هال ادر

 نالوا
 ردشمالشابهحبحصت و لیدعت ییهمومع راکفا هداشراو -

 هالایاقع و تنل كهللا «هةةحت یاملع نوبلوا راو

 نماشا کدر وح زو ندنرانامام

 ظافا یخد یتسدساس تاعوطمو لنا اوروا

 ر

 نوسل وا | هاخه ر لاف هور

 :« رلبغاب قاط رب ییدلیا بیرت ككراهفخ یسا

 یدنفا كب یدانی

 اع تالشاو لا جا ( قابل وارو سر نره

 : ندنس دف ی YD كياتک مان

 سل و هد رج 1 ۱ ه رخ ها

 حا یریمغم تان واعم ترا ادح و یقح طب

 ناسهتساقماتاتی وا همان تعل رش واع تي هبماللسا ءاملع

 13 ماكا هب هعقادم هاب !هنالاماک تبصع ر قون ھا لاما

 لاوحا قئاقح و یراماق هلتالاص لاک

 جد E ES زر رد و ۳۳ کار هزار یراغاو رام دلم

E 

  eع ل مس ۳

 تنهمالسا د.ماع تعخ مربح 2 ر تحت ول تلہضف و لاک

 زاعلوا فداعت ناھ هل ا هدتمااساو تساسنا

 0 ۰ 3 ۲ سس ۰ ۱
 - یر را ناس ۲ ه2عش) ندمسهر ۲ ودخم ام اللع» و 2۹ 5

 اا را راطسا
2  ۰ 

 .رداح و ىلا 4س زاب هلق ا و ر واع س هلق ر0 و |

$ 
 ا نكتو طح هتهامو لكتكنودا

 یسهماناس یک رب یددلبا ر ا د

 ۱۳ هه كملنهدیا دقت تمر ههماننایوپ
RE Eات  

 ٤ ۰ : ۱ 1 و ۰ 9

 7 ندید ماتم فلەت چ وا زو وا

 یتهالس ۳ ییعا رش 2 ید

 نا مس

 دن وأ شماس هلاق 4هالرسا ءا ماع هدنافع و دار طا رو

E 
 یدبا نمهریو لاعحا کک ی و تا رحعم

 3 ست رس هد تک رودر هل وت هکرذندهمالسا تناید

 راحفا رس بز نوجا تساسنا !ع نوت هما هدم ا

 ۰ نمدوشمو یهاظدب ولع تاکرحو راکفاولاوقا قجهاوا
 3 كنهمانناس , مالسالأ ند لع

 همام ندناماماو كوكش یادر ردق هنامزوا ینایوتحم

 < شعا حا تبا یتاقح نوت نالوا شمامهلویروق

 - اشرا تاس ر كاهعفاو تکرح - نالاب هنمان
 ا

 تد2 نال یخ دل وا عام ةطاقو ۳ کو كنه ماللسا

 هال دا ۰ رول وا

 تع رس

 تعل رش ه8 ام مات شش وق هاد ہم ندع

 لا هدابوپ هس ردیا باا كرەڕا نام هلا تّةيحو

 یج هلو ۱ وشب ela نو و تكیاباع 3 وچ كما تاح

Eبردم و  USSراجه هما اسو .  



 ۷۱۱ هه قلا نایب

 هدیسهفطو :,ونون خا و«لاح تام دارفا نالوا

 نرگس هب اصعا نالوا نک وانا رد

 ردشہماس هک

 ند فا اغا هبهالل سا 2 تی

 رىا و 2 2 نایدنا

 3 وح هعاضا لس وش لق هدماأاق نالو ت وق ه
ES2  

 هب هل اح تعا رش كناکر ح نما لسو هس ر E و

 مات تا رش هد ۹سا تا تر

 ندرت اخ وو تیانح دک هنابط نابط ههللم هست و

 هطفت نطو لاقتسا و تمالس هقش ندنو و ییدلوا

 هدافا یا ترم ید هحرد ل وص ندن رظن

 قفا ا تو
 ةا مص شا واب ن وان رلط ولب 0 ندا التسا یر 2 ساس

 نههع و رم شدا

 لا ا ف 3 ا زار ۹ هدمد 7 هل وب دالا

 شالوا تنانخ هر « هتله « لاغش هنط و كنا

 ¬ و وا نا.هرد دل لمس ا ما

 : ندنسهفض یک 01۸47 كاك روک ذم هنب

 مس رد و اه هلبا منش ناو تیفضشاسا هلع تا
 :E e - - رک

 دا لا یوف تار هه 9 ا

 و ا هلج زا
 يدادا لش اغ هحیزرس هب نع

 هدنتح همانا وب هدمسفر مهم كنسەلاقم شا یک

 ۰ ردشلدا ره هتناس و راهظا تا رده

 شل وا > وم ی 2

 مکا ( نال وا ید رج

 هدنس رقف رب

 لوس یر لدم دا هدهمن اع تیام ییاص املع »

 عق وم وب هلتق وا_هلع ردزاح یزاتسماو تار

 فااخح یشراق هرلعاشداب دیس كا هدافتسا اب ند رازاتم

 و راذماکج

 رود ودیص وصح و هامز و اخ یا٤ رش ماکحا

 ندقمروط یثراق هدیاص وصخ تع) رس

 ا ةه رد وام سو تاو رادتفارب هاش

 ن ا ا یقما و هدرراب افت

 ظط EE ءو و E ) هدهسنار ۳

 چاق 7 ندنمادعا هد ( لوتما و ( ك( ساراح و

 چاقربو یساوتف ملح هداقح هاشدارب دسم E یا
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 هعاد و ردعبط كب ا

$ 
 قداص هاودع بودا دصق توخا

 قدپاب ه زاب بوتوط یناواسم
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 هراضتحا شارف شمشود نطو

 E قشوص ندهلوا یماور

5 

 هال تنم نیا رها سا
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 هر و رضا اب هراهسمک لهاخ هدهرصیرلکدتیا نیقلت ینه د

 تسمه ر هجرآ هد هلازا ییهلطاب راکفا قجهلو دوج و

 هراشدرفو نشود هی ری تسد « رلهسل وا كج هدریا
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 یرلشدراق ند هت كهسروس یزعد هماع ءانب . زرولوا

 هراذالتخا قج هقح هنیررض كنطوو ند هدنشارآ

 . رب یامشالاح هکمامرپ و نادیم هراعازت

 مداخ كم رشو ند رکسع رد :E راس امع

 رد ماح كتم رشو ند هاشداب و هغنلخ ردظفاحم و

 هدهطه رب یرظن كرلمالساو كرلدانامع نوتو هدلاح وش

 كتط ورشم هدهاشدا ندا عج هدهطش ر یراناب رج

 ك زمیسایس 99 طخ هدلاح وش . ردسراح و مداخ

 : روددیا ممر قرلوا راکشآ
 تطورشم « نطوو تام هدهفلخ و هاشدا « نوجا

 ! نوا تیرحو

 هفلخ و هاشدا یه

 ده اح ناسح

 تساسهصاخ اب .هزمتساس كندقا ك دهاح ناسح

 یراهاففاو تانا وش ندبا ساع هنح و ور دكسمهلخاد

 | اویب كي و مالسا یاملع موس

 و

 قلا نایب

 A e ات کور ار

 رب لتا موب . كلدتبشبا هناراکتینونع تاک قوجرب
 اهدو هدنساسنا یاحا كروم لوحاتسا تقو

 یراماندهاح ناسح و لاک لع هدناعوبطم مع یراهرکوص
 تم لاو یزاومو ا ندیا نایرج هدنسهرآ
 قالار اح ات كنمات دهاح نیسح هدنسهداح ۳۱ ترام

 ن. » : لاکلع .قدالرطاخ ینغیدلوا تعحش ع وضومهلبا

 ره نامه هدنناعوطم تاح قلا نوا زکس كمدا و

 یم«,امتوخت هاتروص قاق هزمشابیزمکلجیه نوک
 لار  زرسم لاو كوس لا رعد « كردا هدر

 ا لاا ماكو یرسهعایجا
 نالا ىلاخ ندقماهعااب ینمهامو هند تاسح

 ۳ 2 تو اا رور نک هلا هدرا وک لوص یالاقم

 مولع هدباح هصا خاو هدلاتت مع مدآ ون. . مدرولوب
 ردپا عدا ینیالوا لوغشم هلبا یلیصحت هینیدو هیبرع
 ندهعرش دعاوق نوح یتسلاقمره ناه هدلاح وا .یدیا
 ندهعا ساع هرعت ر دوخا و هانعم ر قح a وقود هنر

 ۳۳ ۰ 01 کد زانهزاهکلبآ رظنهتساعدا .ىدزامەرا
 رلهناشوپنب [ مریلم هد انثتسا الب ]هدن لب زایتاکب دهاح

 زمکیدتا لقن هدالا هله .مروبمالرطاخ یمکیدتنا سح

 « هنا رکش تایسحییدتا دیلوت هدهمالسا بولق یمهلاقم

 شعا راهظا هدیتققحرب هال وش تاسحوب .ردشال ادج
 تمدخ هیهمومع عفانم یتسایس دلزمتکل# هکرولوا

 2۱ را نهتعیا كتا هزادا هدیروصر كحهدیا

 ۴۳۳۳۲۰ یساملع كانال « یراناملسم

 كالع ىح ؛ قماشفوا یرلهشد تاسح : ردبالوق

 ی راهش د تاسح هاهج و مک دنا صرع کد ی را دن

 ندهند تعفنم نوچارلهدا وب هکكعد . یناک قماشقوا
 هراندبا تمرح هتس رب د : ردف و هص وصح عفانم هقشاب

 ۰ رارولوا ںہشد هرلنعاو تسود

 ر ی-هحرد ون داد رحم ندهص وص ضا عا ا

 أ



 ام

3 
1 
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 یحا ناب
 ۷۱۹ — هفص

 ردف هلط رش تك را لاو یا نسح نوجا تکلع

 رد وقرب دزوک

 یلاها دارفا ہی اا
 یوق قمشیلاح نوجا هللا « توقوب .

 < رولوا لصاح داحآ هدنسهرا

 زر, و نادم هملط ءزلدیا هعاضا قوقح .راتلاق او

 ا هله . زما انکح نکا یتققح و قح

 تماس ترا E كراناسنا مسقرپ

 كت وف وب رلقل زمقح نالوا نمضتم ی

 :,زاماباداب امت هد
 كا هدسهناس ی مهلرب و نادمم هنیراسکناو

 تکان یهو کو هل هرلهاثداب دیتسم

 کمری هید ها . رولوروط ینراق هلءتفص

 ناشوا یتسامرب چیه هاب | هشد ترغ

 تن وقوت ن وا هدا( ءاع

 یتطوذح

 راتعاوب

 یعوم دم تب ععل

 یه زاوم و دن هم ط یاو رارب هال و هآ تبچجاو هلازا

 E ٩ كلا در اکو "یعدم یوجحا هظفاع

 كما هنلوب مالک تیرح 7م هد رل مو * یعدم ندا

 .ردنلاملقارب یش ر فک هص ل هح راب ر هدرلن وب هرزوآ

 3 ا رد TT كد صوصخا ۳5۹

 بم كداو هس ا
 دن

 ساب تب كی وقو ۰ یتقلمت نالو أ هللا ت ردمزال ى

 ینج هما وا 2 ۳ هب4 بها و در ضع كما

 4 داح ۱ . رد رورض قوا

 دصتهرب « هدایز ندیشره كرك اسع ندیا عافا ی

 تا حق هد تا ی یو بقعل ید

 كنوقره هدزمتکلع دردا لوو یرالوا شر

 یغیدلوا نارمکح كئوق کناه قرهوا هدقوف ۱

 ندشدل وا ی رم أ حاضیا هلرظن دور ردش نااش _

 مک ا ضرر

0 
 تب

 یجن رب قا بوبمدلوا ق- ہت لباق

 .روبا وا تا ینح هل وا تساس و ته یاذطتقم

 رصاع هلزعد رصع ینسهلاقموش كك دهاح ید ع

 قلت یک تنراقم هولخرب شملیتآ هدنسرآ زمساس
 دوج وم 5 29 فرط کیا رھ

 ندهروا كغلزا لى دالكا _ مهدکید كالهناکس نالوا

 هدهیاس وب ڭرەد ۱

 قرهل وا قاف و تسرب تسد هدهاس ون هنو یساہقلاق

 8 بلقل ا ممص س کوا تمد هام تو

 ۰ زردیا

 ی ربص ین صم

Em7.۳ 6  

 هم رش س

NT. 
 که در دقت ییدرک زتلب هرفودنمشو هرولاو یلو

 -هسیا لکد ررح همان قلیب كنيبلو - هننولاقو هیعرش ماکحا

 ایو ردا تافو یلو _ هسلک هرواو هد توال ےک یو

 هدرفس یانئا هسرول وا هتسخ هدهحرد كج همهلک هرواو

 تافو هدننورد هنیفس یو - هسرولوا حاتح هرمعت هنفس

 . هیعرشو هنولاق ماکحا OEE ران و هسردا

 دحنح وم ی.هدام یح ۱۳۷ كىو اق هب رح تراحت

 یدادعا لثم لو هدلاح ییدربک ز سالب هروباو یو

 و و ردهل ون ه دهد سه تع رش تسارس مرز 2 ریلک مزال

 لا تا نزم-تل وا ندا ك: حاڪ ییامرب هسمک ی

 مرال كمهد وا یتفانم لند فح دا وأ ل و بصع ةا

 رحتا ین تعفنم ناخ e ADE او IE هدهسرا زاک

9 

 . ردتفاوم هعرش هسوناق ءدام

 ندقدنلوا بلط هراب هدا نهرک هرواو نذا البو

 ترجا هلس هساوا لالفتسالل دعم هسیا شمرک هرکص

 . رواک مزال

 یرلقدمهشو وا نفرط هدنعت كلثم رحا طو

 SEEDS SESS درسا | رواو

 دقع ربغ نم هکر دقو

 نعل ندف رط هرب> لها هل اطسا و 0 هد ر دقت

 ی-هرخا رةق كةن وناق ا کج هلا ترحا



 ۷۲۰ س هفیم

 و 6 م A و هد دع نن ا
 e e ن ا مم 2 -

3 
 رةف هلو أ تارجا یرادتا رب ده كف وقف و لا 5

 ردتفاوم هغرش هده ربخا

 ماکحا اکو مس

 نالوا یا ود نوجمار ایج دش

 بک ار 5 رف ودنمش

 لثم يا كنەلق

 « هروک هبهمااخت : وین شا

 ترا یراکحهرب و ةا هتللا راشا وا

 قلوا راع یراق نح ردف همبهدار

 / یک به ۳ . ۰
 GEZ جە ا یادش ر رادقم تشا م هرز وا

 دم رف ودنمش هدهد و هکنوح ۰ ردفلاح هب دبع رم

 رد لمکمزال كته رحا هاغل وا لالغتسالل

 6 م رجا رد واسم هب اسم ر رحا 4 ریش 1 لتس رجا

 ۰ رولک مزال یه رحا ی اا هداز ندلنم رجا

 ترحا ناف ی كنسهناموق رفودنبش هکویلاح
 ید یازحرو 7 UE EUS قفاوم لا

 و هالات دحر هتد اولس هرزوا یا وا

 ا

 i هنس هل ح

 CERN ا ا

 هلو ندلئاسم ع ودوم هماکح ریدق وا ندا م دره 01
 قوا اطعا یدش یازحر هدنساحرد

 ردقو تالکشم هدلئاسم قفوت هلسروص

 هح: وم ی-هدام یھ ۱۳۸ كنن وناق هب رح 9 تراح

 رال ر رح هما یدک ۹ تاس شیت كنو

 هنس ۹ةشاب لس ك سکا ا یتقفاوم كأدو 5

 كمك هکرولوا كعد . ردیا بکرا هرواو هلا اطعا

 رول وا ذخا تلیب نیزسقه وا نيت یکجدنب
1 ۳ 2 2 3 

 ناوح ممل 3 ید هد سم کن رج«

 شما ى J دصم

 تسا مر

 باکرا یسهقشا E ندننح هل وا
 بوک بولدا نمل و ےل هد . زامدل وا

 .رددساف هراحا سما

 ناس دل وا نو E كرەملدبا

 ردندنسأص-م یتحا رح كن ون اق هتن

 «هرزوا قاراقح » كنهموناق ةراع هکردقوش

 "قحا ناب

 رانو ارز + رولوا راح یراحبتسا ناکدو ناخرب
 فاح هلفالتخا كلمت سم

 هرخآ ییهناخ کیدایا راجیتسا هاب وب
 ۰ ردا ا هد س ةقشنا 0

 فلخحت هلفالتخا "كنلممتسم هنفس هلع ءاس

REE 

 ارم

 هدرنسهقشاب هاتلس یفیدلا تل بحاص ندنکجهما

 زولهدیا باکرا

 ررم هما تلس ا راظن هب هرن وناق تح ارص هکر دقوش

 و ا هرولاو هلنا تلسوا ی

 وا 1 یراشا هاه ولا

 تحاصم

 . رول هلوا

 یاتنا دوخابو هساک ه :هنشس هد ولا یاب یو

 رو کمک نادو

 روح هر هب دا 1 ا ما

 .زامهبا وا سا وب راحما ناورح هقول .

 ها |

 .هقشاد هد رب دقت و

 قد هنساض ر كن اد و و تن ون اق هده أ ىت

 قفوت لیاقت هن هلئتسم ندنسهط»ق ی یا

 هبسعا تد 9 9 هدا ر
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 ینح هل وا یادی لوت یو بو . وا

 - وذود هققلای .

 . ردا اطا یتةفاوم هعرش كیوت هسر ول وا كح هام

 ید هلا رادتقا هتفنم یاقتتسا هح هراحا هکنوح

 هدهباخ رب ن وا راحسا الا رم ۰ رواک مزال ترحا

 1 EDN یمر و ترحا هل هسا وا E رک اتم

 9 رم هدروناو نا یتایب یطوب هکما دام

 ۳۳۳ تا یک کسشدنک هدیروصو .رونلو

 هدضیع .بولوا ضرع ء تعفنه هحرک . زعا مازلتسا

 لح هلساطعا هنسیدنک كتل هدهساکد

eS.درج ندنغحەلوا و ١ ملس  E 

 ۰ رولک مزال ها هما قرجا هلا رادتقاو

 هصحنجوم یبهدام ىج ۱۵۰ كنءرش ترا طقف
 هدهح ردر كحهبمهلک هروناو دوخاب و ردا ثاف و یو

eتالو لدب هسردیآ روهط ورم رذع  

 بج وم یک تاو AL هدهسر ولما د ردا هب دات ییهص)

 ی 2 ردا زوم "7 0 رس 22 دو د ودع ر نام ها تا دفع



 ۷۲۱ س هفیحص
 نوا نان

 ٩ ردتشمااق هلس وادنفا 6۱ نوسروط هوش ۰

 هدنب دمت یاتنا :كن وناق . ردلالوا طقاس ¿ن نوتس ترحا

ENC مردیا دما یتفحهنلا |[ هیاتتعا رظن كتهج و 

 رمل یو هدلاح یتیدلوا جاتحم هریمعل هنفس هدرفس

  | Eهنساه
 تالوت هلس هرس هسا كمك ردق هنماتخ

 كجه کی یماتخ كرمت یو ..رولیتوط روم و9

 هز ره سحر رد كناس ردق هب هج دیا ماق هرفس هسرولوا

 روپاو وا نادو اما . ردقجهلوا 4 رهظم یعوب

 هج نالوا طورم#م ی یو هلرواو رب هدنسهچرد |

لروا اوهسز٣ | لوق یوا هدب ودا فلکت لش
 را رکت

 یتحهنلط تال وک ۳ تماقا لح كن و ردق هنن رفس

 . رددهموناق تحارص "هاح ینج هم هل وا

 هد ههم بتک دلرک , هحنلک هن هع رش تسابس مر

 هرز وایببدل وا ح رصمهدنسهدامیح ۵۰ تن هلحم در و

 نالوا قلرازاهرزوا كمروتک كوب ردق وش-هلحم نالف

 لبمح هلا وح هقشب هسرولاق قرلوا باب هدلوب ناوح

 رولوا روبح یراکم هکمروتک ردق هلحم لوا کوب ا

 نت هر

 ۰ ردر و هلق هنعم لح یاشا کا قلمت هنتمذ

 . دقع هکنوح "

 وند دود رو و مکح هد رف ودنمش

 ناو هد وا وا ناوبح ر ناعم هراجا هکردق

 دا هسربل اق باس هدلوب

 راکب ردق هب ار وط

 ییدلیا ضقن یهراجا . ردقو قح کمهتسیا ناوح

 نداسم رجا كنهفاسم نالوا ردق هاروا هدر و

 ناوحهسرابد .رولوا

a4تشار ۰ رب | ضه یهزاحا  

 كنگهدنروص وش . روز هرجا فا هسا هن ی.هصح

 مام انوناق هدردقت ییدمهلکب یو ردق هنیریمعت ماتخ

 فل اخه سم عرش ٽتساس یدما:وط روح هنساطعا ا

 كن همفس دوخایو يدتا راطتا هما رمل هده

 دن ول دوجانو یررزاتسم اله هدب ويادیا نیعآ یمسا

 شمل ا راح | دقع درهلشد یر,ند رارواو یسهیناموق

 . ردبا داحا هنن عرش هلا هینوناق تالصف هسا

 هسرولوا كحهدیا تافو هدننورد هنفس یو

 ی و رد لا وما

 یتهرو كن و نداتافو < ییادونقهنفس ایرتک | طقف

 دوخایو زاملوب هدنام ینج ہا غوا E زاماس

 وبهم اسآ هتسهرو هل رتفد تا
 . ردر

 یاک ورم نادوق نامز وا هسرولوا ددعتم هدر ول و

 ردمزال یا ملسا هیهلح تموکح

 و کک ص وب لاح یخد هد ص ۹ر تساس مرز

 E E RE فو ها وا

 شید لوب بوسنم هرزوآ كلریو حرش هنسالاب یراهنک

 هنر ولا نب كناکورتم اقالا هماظن “هلمام هجرلر واط

 الم

 راد نانلوب یرادلوم یرارتفد هعطق رب نوجما یمیسقت

ATE Eدم ا اب «دندارواكرهلب  Eهب هع  

 زاح . رولدا اشا یههععرش "هلماعم قرهنلوا عیدوت

 و یحد هدنراقح راندا تافو هدزارط ترفغم

 4:1 ءاندهمزال هلماعم یامسا هاهجو وب هاسهطسا و هح

 هلبا عرش یماکحا یهدپا وب كننوناق هیرم قوقح

E 

 هدنقح تادلوقح هلو عوقو هدننورد هننفس طقف

 یاعورمشم كنسهمانماظن س وف یلوب  هکردهقشاب لماس

 یقفا ومهعرش کتی | کف دخا ندهملسم ربع دارفاو

 لب هر نردا ناو هساقم یتسهمانماظن تدعات و

 .مروس دنا طور ثال دمش ندمغح هزاب

 راو یدعب ام

 درُف : مزاح نا

 تصور سس

 ترام ۰۱

 [ دعبام ]

 هل رلل وا

 ار احه هدنسه را

 هوا هد هنسهرادا هملع تعمج

 تاد کیا رب ندا بقعل یزو زب
 نار تاسو تاک اح هح ELL هدنر وص ر



 قلا نايب ۷۲۲ -- هفص
 یسهلخكنا وذوت نالوا لاا هوا یرلع و . ید رويدا

 كتعج هسا یر کا تولوا نددارفا E تعم

 هشاط لربنح هدزمجا

 شا هدهادم ندنش یهیرکسع تاکررح كرد ردق

 ننک وا ناتو هان رک اه ندرانالوا

 یدا نت کر یاضعا

 ۰ یر

 ی ردا ناسا یقآ وم نالوا

 رلش واح بوسام هس رار اط یا ر م. تاکرحو و

 سس

 هم رح هدرلرجسع قوحرو یتردنل وا ارجا هاسهرادا

 یرلکدل,ا عقوم ذخا یشراق هنیرلرپ وا هدننادیم یراظن

 و he ها وا عفاو همداصمرپ یادش هد رلدرا و

 ندتسهحفص يناه كمي ههداح . یدنالکا هلفا رطا

 تم ES را یعوزل تكعا

 7 ۰ 2 روم ران وشود ییاسنا هسا یرئات

 رجا تروص بو وا

 تاد چ وا ۸ هب-أع و هل سهما داععا 7

 یرالا حو یرلتعضو یشراق هبا اع 2 كرل ردن وک

 رکیدوكعا حاضیاسایراقبةح دصقم هدره . نا

 قرهیالپ وطییاماع ریها م و ی رلاضعا ی هدندفر
 ناو د نالودن وک و كم لار ها و تبع 3

 یراق هلوا كرلتا و یهلمانعم یراکچهدیا

 هر رک و نام
 ی_ریم كتى هدة لا شک وو هب هنر وا یتمانلوت

 فقاو

 .NA سا شا

 یر طس همان داععا ندش دل وا هدصهرآ تاد ندا هظفاح

 ۹ مس = 9 کا 1 ۰
 یاضعا 2 ییدلوا فف وتم هنس و كياذوا هدلاح ره

 هراد یار ا رظن هب هب داح اس هل هح ینیدقلوب هر اس

 اکب ه ی رع ود ند عود فات و بسم نالوا هدلامح ا

 .یدرول و
 هب هح اب ر لكن كدا ك ر

 ایداب هغ نعفعض هدسدائسم کج هديا هچ وت

 زدز جا هلص وصخ 4

 3 ندنرش روس نادا ةا

 هماع 2 هلا 4 ءا EE زمساع هللر ود و هس رول وا

 ریکید رک

Eیج هام هل دبا یتا للد هشیدنل وب انشا  

 ینددلواقحم هدر وص ینج هفارب مو دب هسزال وا چھو

 | 0 اعط راغ ئ ر الال |

 یدرویدا
 یناود كلالتخارب « كنعانحا نارح رب لصاما

 هس رز وا هک رکف « تببصعو تامسح هدزسانا

 9۵ انا كلالتخاو ناو یک" ییدلک تلاغ اماد

 ی va رۈد

 تيد هاغنوا ندهیشرا تارو تادهاشم یتج هلوا
 هر هلکسم هلا فنصر ا 3 هدنسل رجا نهم« اجا

 ةدروتصر كوس هدم ۳ زن یک هاخاد

 تا نحو مس

 و 9 ادم
 ت

 و کما ها بم

 ندا ما ود ردق تا لو راح ۰

 ندنش یه داح قرهمه العاب هر حس

oلاما تكعا یرح هراحرب  

 هتسهداح یاومار نفاي ههوو قمرا . قدقج ندبه
 دنا. ثشح و تروتو تلوص 54 كنلاها ا

 یا ا وضو یرع وطف رها
 ږد

 .ید ول رواها دو ی و زمغیدمهبالک | یتبس

 راردلمز نالوا یاعا ی د :ندقازوا كلدلکح هرانکرب
 رفح روت یرارکسء یوو EEE ۰ نو

 3 یدشملشالکا یراتعر ۶ دنخمم ی یسهزاوا

 Er دلو ۱ فاع وا 0 رک سم ههح ۳

 زکهرومر وط هن رلهجاوخزس یر ند رلجا هتیرزوا

 گه رسرارو وکزوجما قمر وایرازکسع ن تعل مش

 کک هدار وا وک ول رضاح وا

 7 نوح هی اللک | یسا

 راولي زابا درب د

 سا ندقراب ر وق

 .دادیاه . زفجهراروق ی رلنآ و
 و دکل نوح ا هیات ون اورا

 هد رم

 : كدا شارد یغبدلوا هراح هم

 هدنمنع قم اص ندهداح هو اد مدآ یار هب ی رای أ

 لر و.متسا تعل رش رلهحا وخ وب كف اب هال وو قدال وب
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 ی ی ات

 قلا نایب
 ۷۲۳ — هفیص

 هدتعضو 1 ریاغم هنسراتکرخ ها لید یتعنع تهج

 ۰ مدلی مازتلا یناهلوپ

 یتکرحوب ۰ مدشعا ياف ید ادا هده رص و

 ITE ایقاط قیا امومع راندیا لکا

 لاح ر م ورح هدندبعبط لقع سانلفاسا وب نالوا مورح

 تنج معالع هدنراهصا هقشب . ندنرلتک رح . یدراشاک

 هدرا رات ؛,ناسنا...یدرروسوژ رک .مدنروصر می رصكب

 یدهلیاب هل وش نکردیاهعلاطم یناستایالقنا و تالالخا

 قم نددبشسو هعلاطمامب اد هدنل و یدرول وا هاب و

 ی | ویا هل و هدیسورجا لالتخاوب ےن زامهلآ

 . روشلو هدنروصت یجهلسمدا اننطا لالخا

 هدننورد لالتخا رب هلو e طارفا هدد قت زرطوب

 رارالک | , یرلقدلک اب ردق هن ا

 . رارلباكلرت ناهیطارفا ,کددنزادیقنتو
 یعزع ههجو كالاها نوک وا

 . نوسلوادوج وم هيرش وقرب هقشب ندهدام

 هدنرلدم اج قرا و

 هکماما همش چه

 و تلخ ها لات

 دوخایو

 . نوسالو صخش ر كجەدا عاسا یزوس هییاها

 رویدا دیدشآ ی رهاغا تکرح قد وشو عیحشآ

 هدیدشآ ی را هي هسا ےب شین هوم ی نان رخ

 . رول وا رادم

 هجقدلوا نیقآ وب نديا ماود تدمرب ها صاح ا

 ندنساضعا رک م هملع تمحهدهرص دی اک

 هدلاح یههرکص ندلاحبسح زا رب دلرهلدیا فداصت هتاذرب

 : ینهسماع یاس ورو مالالا خش كرودک هّتح شبه باپ

 كتموکح هلت وعد هعاجا ین رلاضعا هماع ترم و املع

 هراح رب هقشب ندنحصن یارجا هل روصر, یجهدیا قوس

 نوما یراکناه هنا ودضنیو كارهلینوش ود ینج هما وا
 هنس وف مالسالاخش لرد ردنوکربخ هل« راکدافداصت

 . یدبا نه هحوا تعا.س ازم . كدورو یس وط

 یرلایوک كنید مالسالاخ شو رابه و هد تخش «باب

 . یدیا قوب ومام J ی هش 1 ندیم یار ذات و

 او ندب رلاضعاهبملع تعج ۱

 ت کلا رب یننیدلوا هدلاعبآ كسدقا مالسالاخیش

 زمغب دل وا هر هر

 E 1 زا و یدعبام ۳

 نا در

 ۰ رابدنک هرز وا ربح

 (هالناب وعبم نباج )

 ندنسهاداج ترام

 4 ۱ ل [ یدبام ] -

 توعد یا دز یک اندا عو کیا ندرارکسع كسلج

 !ساج نوکوا هکنوچ . یدیا لوتع+یسما
 3 و شم اق هدنچما هغط و دو هحهقشا ندنسهم ون اق

 اا

 هغو هد و هساتس تلهرب فرص ,E همکع

 ایفا E ندر کم ندنک ویا شعار روح

 ۰, قی ی تلاح

نارودیلط تم )ل مش ی ارخا هدر وا كل
 e۲  

 هلال وط یت وعمه ند و رط نا رکسع كن دتفا

 ۱ و دوم نوا لوم امتناع هد و

 2 همچو ر,ت اح كور ره اکیرد .تادلات هدفمس 5

 ناو ی غ وط اهدو كم اهدافتسایک نکسم یور

 هدلسوت هاب وتعم هدنامزر یدل وا ریو ندههدام ی

 ۱ ید ندهسایس دم زیب اد

 د 6 راع لک مدم رج وازاملعر کرا

 هققح تعلرش « تمرش نایدا اعدا دل وا بلاط

 تاالد قرلوا نیملا فوذح كکرابم ظفلوب بوملوا

 نوع عبطلاب هلنهج ینیدلوا ترابع ندانعم ىج هلیبهدیا

 فده ههرءضم توادع رب كناملع نالوا تعب رش

 ریتم ته یرلعقوم یهدتلوا

 هد ارکتلاتعا .تروتصسم هیدن نوشآ فو

 هد اعش ی رب ةاصء نالو هدکلدنآ میم ندقفلا هساح

 کک تو اصن نوتب نایدیا لذبوب ر ویش ها( لع

 نالبیراحدسم "یعاسم هلا نال وا فرص ن 9 ناباغ

 ا E : یدروبالربف ES وک بوط كنسال



a قلا ناب 

 هکیدرتر و هسا لسه اه ت٠ رش بلطیراکدتا داب هدر

 .رلن وا هدیا هچشزابهلامآ ےس ور هلتیممص نوت ییاملع

 هتک ر و هرات TRT هسفد ك ادت یناملع

 رب نانا و . ررویدیا تمجام هشياغو قضت

 .ید راروللاق ورک ندکٌعا ساسحا یندوجو كنهکت

 نداماع وکیا ندرارکسع نکا هدلاجرتهل وب :تعضو

 همدقم هدن رظن ماصع یه وا توعد هتل كنك ییا

 یترفصا دح را کا اتداعندنفیدل وا دع تقف وم

 یهملع تبه هلرکسع زونکیا هکاب هنسەجردیا قتلت
 .یدر ودیا داقتعاقل را ذکر اکینف وصهساج بوبهلکوروس
 هدنک و انانومیم نیل نانو خنک ا راظتنا کیک ترد
 م رب هدلاح ینادل وا یرکسع ءاصع هدهقرا هملع تاه

 یصع زازتهارب هتبلا هجر وک ینکیدرک هوا دلریفغ

 وقت هدلاح ان . یدلاق هدنجما

 . روییدک بیج
 فالو رعود :ینرهتکع نفد ا سا ش«یاضم ردنا

 نایرجرب هکیدقابیدنال وقش - . ۱
 تقعل هذن ر اد تهبط ینایرجو نوا

 ` یدلنا نج هداز اهد یشروح

 هد . یدلدا سالجا هنعق وم الکو « املع

 . یدروط 3۳ هدنسهرا رله رصو هدف رط یراق

 .روونوشود هد یدلک هه رلهجاوخو سلج

 مربع هاو هد قالب ر ها راهجاوخ
 . یدرولاط

 . یدلید « ردکتنارضح مارک ءاملع زوس »

 هنیزوبكنيرلرب رب یک ..هکراو مرز وسه مزب ءاملع
 ندکنعا تحضن هرکسع زکلاب و و .یدرار وفاب

 زوس یراق هسلحم نوچا یراکدمروک هفطورپ هقشل

 هقبع تهرب. یدرومک هلس نادنرارونصت كللوس

 نایرح یرب ندیرافوب كنيدنفا مسار جحا . رايدلاط

 بلاطم . یدراو یهصوصحم تدضو رب هدلاوحا ندیا
 یسدل وایاجحرت یراق هسلجم كركو هاملع كرك كئاصع

 هد اعش ر لوا ند مرک ها . یدیا هدکمناب وس

 ندبا هدافا لاک 23 لامآ نا لع قاطتسا ایدل

 قجآ زوس یشراق هسلجم عبطلاب ادعام ندیدقا منار
 هدهداروب اقای یدیاهدرولیود هزب . یدیاقو هسمک

 تراشار ندفرط یراراسوینما یوتف هدنزرط هل وس

 نوجا كلو زوس یدنفا مسار . یدلو عوقو
 : یدتنا هچنوت ینغود هب ی رک

 تا کو ندفرط یراضم نما ناوم

 ینج همهقح هرات نالوا راح یهبنوناق تفص

 ۰-۱۳ «نامز ونیز رواج یدک ا الا *نامرد
 ینوک وا یدیا لکد دعا اعطق کلتسرب هققد

 ما تساس " هدایز ندتعاحش "تخلصمو مس کود

 ۰ یدروسدا

 هدمرطاخ و یدقح هبیمرک یدنفا مار یلصاح
 مالک ادا هدنسهناد یا نوحضم" هروک هنکیداسهلاق

 ی السا

 هدنملعتط ورشم رازکسعو هک کل وا شملیبالوا )
 ا نوناق یرلکدسا نم هنسهظفاحح . راردلکد

 لاتو . رارویدبا بلط یامسا كنيرلپ ولطم هد وراد

 ردمالسانندی دنا ود وب هحنجومیناسا نواف رار وند

 كن »عرش ماکحا وهباق و یساساو زمتطو رشم | یه 9 هاسا رخ

 . ردفلکم

 . ردرا و یماکحا عونکیا هسیات هعمالسا تعي رش

 31 9۱ ۰ دانا ههتعاتجلا تننه هز کید هدا رفا یسیرب

 هدریره ییهعرش فئاظو نالوادئاع هیرایدنک یلاها
 ته و .راریلسهدیآاشا هن راب کک یک توو

 راع. زالوا شلدیا ارحا فئاطو دن اع هب هم ءاعجا

 8 كنهڼغرشضتارف یکه راسو جح «جوروا

 كتاود . نمهلسد رول دیا ارجا همع رش ماکحا هلہسملوا

 .ریلکم زال قلوا ترابع ندهیمالسا تمیرشینناوق نوتب
 هع رشدودح و كادا قیطت اما تاوةع و تالمامم

 هاا تایههجق دلپای رانوب . ردپا اضتقا قوا ارجا
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 هراداتیطورشم . زالوا شتا ارجا یییعرش ماکحا
 قحا .

 . رومەلوا یخاراک وب یراکفاو لاما كارل هس كا ول

 ريغ للم یهدزمجا ندفرط رکید ییا ور وا ندفرط ر

 ردق و عنام چیه هنس ارجا تی و هسا هدسهباس

 1 رارویرتسوک عنام هدصوصخ وب بهما م

 قجهشیراف هنسهماخاد نیناوق كم ریابوروا هرکرب

 ۰ ردلکد ساشا هغوو زمسقح رد#

 هدیف وقح كل راذوا تهل رش هحنلک ههملسم ربع للم

 رلزا اوا منام کوب هدرلنآ نوجما ینیدلوا لة«

 یماع كن ااا تعیرش رلنآ ضرثلا

 . لک مزال قمامهلوا یمکح هلس رلهسنل و فلاخم

 ر اا كتلم نوناق هدتطو رشم کنوح

 كتام نالواکاح ر ا ا

 یوناق هلم تک 7 ردیر وی تعبت هسراکفا

Ekرولوا  . 
EOهوا  

 هر

 تام هباع ابن ۳

 تا | هدلوق كن وناقرپ هحزساتقم

 . رولوا رداص هاترثک | رلرارق نوت

 رواج هربغ قوقح هدرلناماسم . اا تک ا

 اک ید یرغ قوقح رارب هلکم هم سرا كعا

 وا

 2 هدتطو رشم هنسا رحا كم مش هکكمد 0

 نوناف كنب راتعبرش نادناط یک یراقوتح

 را رتسیا

 رازتتشد رانبهتسیاقنوا عام نکاح هرملوا جام

 نا وعم سشاح شالا عم هكرازبسالد وب رر

 . رونلوا سح یدوج وم یخد هدنجما
 [ راو یدعب ام ]

 ید ا ورک

 - ےہ ھ93 وک

 یورآ هتل دم كتابد

 [ماتخ ودعب ام ]

 هث دا وا لاحو ردا رولصت و منع ماما اهدر

 نامژ ینیدقبح ندنرغا كس دنفا مسار ًاسع هلجو [۱]

 هجا تیصعر یقرهلوا رثأتم هداعلاقوف یدنفا نایحالح

 ۰ ردلکد ترابع ندرلن اتالب وط هارو نوکوب تلمف یدو

 . یدسا مالک ةرادا هدنماقم وللو

 صوصخ هناسک نالوا كلام هنادج رو بلق فوقو

 باذعو !رشا نالوا شا باغ یساسناو نادعو

 ردیا راختفا هللا مرج ییدتبا هدر لباقم هتمادنو

 ومانو تلاجخ .ییجنکیا
 مدو رولک تلاجخ وشراقهرانابناط تولب یسودنکا

 تبو منع هکمامهاشیا مرج اهدریو تمادن هتسودنک

 مان وتراع ها رب و

 و كمرح هردس

 ۰ قو یره راد رب و دل الد یش

 اک

 هبدقتعم تازاحو تافاکمو ثوملادعب تعب هلتناح و راو

 تد (مہح هدیاید .ردترخا باذع ی-دجنح وا

 لا ع هر ا ندعام | ی رح مرح ندنخ دل وا

۰ 
 ِ رول وا رفختسم و

 مدان ره و شود یاذع ید ا داقتعا

 رد ا وا رد وناق تازاجم یسجدرد

 لاح حالصا اا كردا ری ندنا زاحم نالوا بس رب

 هانا بح وم یرب یھ كندر وك ذم همب را بابا .ردب

 تا باذع ندران و هدهسا لتا هدقلوا حالصاو

 ترخا باذع .ردرّوم اهد غب اهدو هسوناق تازاح و

 ندتهح رر هلتسن هک دک هسبا هبنوناق تازاح ها

 هدمرج بقع هسواق ا .ردحوجصو حجار

 . ردعقاو ناه خراب : كو هلتهح ییادنلوا ارحا

 ترخآ باذع ردمهم هینوناق تازا هل پح ون

 دیدش كب هرزوا یاضیاو ناب كنهشد تک هسیآ

 بوجاقایو یسالوا تبا كمرج یک ینیدلوا دیدمو

 کوب ندنفیدلوا ضورعم یخد هنالاحا یک یبسراتروق

 هداز اهد ا باذع 9 نالوا یداقتعا ام : زج

 تروصنایدا ینیوخ هللرخا باذع رولوا هرزوا فوخ

 نده واق تاز اح اا ریا .ردشمادهعت هدهلمکم

 . ردلاوا صن هسوناق تازاح . مهدیا ثح

 هجرلهتسو یواحریغ یلدشو روف هبنوناف تازاحم

 هلاح وا هدا یسهنازج تدم مرح هس ر ول وا یدام

 هنسودنک كنازج وا قتزا لردبا تفلا و هسرام ی



 ۷۲۰ ن هفیح

 ربع هم رح 9 هسلع ءاس و و ات یوق یساوا ازح

 ۰ رولو عام ۱ هوا ما

 WEES اهنا

 و رلدعفد چاق

 ِ یراق وح تارا

 3 کر 3

 ردق هنر رخ کلبو هنسش نوا نوا هلو | هفاععم

 ا تعنص مرح وا هدنسهسازج تدم ندیآ ۳

 دا وا خو ینج هلاق مورن ندتفرعمو 2 لیتصح و

 زلدیا عطف یرلدىما مه هدلاح یراقدل وا موصعم هدلاع

 یرادالوا راربلاق موک هلا قارفو رف

 هرخا جوزو ندتجوز قوقح یرلدچ وز نده ر

 یازج هدهو

 رولوا لت یمهارما لات هلتهجوب و مور ندقمراو
۴ 

 "رثات هیرغ كمرحجم هدندفرط رب هسوناف تازاحم

 قا وا ید ندساتسا كقالخا تده هدالاب هکردبا

 ادا اهترع نکعد هاتاو رع ناوک هرروآ

 یعوفو تمرح رز ردقف و و روف كيازح لا

 کر یعوش هدندنع سا
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 "7 هدّس الع نادم كم رح

 همرج رها وا هدنوسلوا شوقنم هدرا ازج هلا مرح

 هدن ریصب شب هینازج هح وا

 ازج سکه هسقوب
 ھت یاکیرا ج هل وا هد وړا رزا ینسهماتنوناق

 یننجهارغوا هتسازح كر رد هی وا نامز ییدتیا

 دودی ورک یراهاحسح رک یو نمهدیآ نق

 وا ی ردنا ر وص یرانحا

 نوا بهر و جس 7

 شلدیا سح هداروا قرهلوا یهحش مرج ر یکه

 هج ردهن كنم رحم O ققح یتیدل وا

 یراح ور هدرا

 تم لول ترک IEEE هدام هدنن و و

 کنوح سەللا نمک ینتسلوا تدعم

 ناسناو ندنشیدل وا تراع SE رح یتسلاق هداروا
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Eaرطس وشا هکر دن وخکن اوب - 

 نح تی راو رپ نادنجو هغهزای یرا
 ۳ دیو داليا اوو نطو دا کر رک

 ههادم لکد لباق ے ءا هنا لم و 7 و

 نما ما ى رو
 ونغص هقح

 و در
 کد ندرلدش قچ هنل وا

 ۰ ار مدیا
 ب

 بانح ندقمل ؤا: یرتفم

 اوا راتاو ین: روت
AE۳۳ ترا 0 اود راملفعا لو  

 مومدم هدایز كب هجزملباج ند هقاللا ردف لعو

  OTراردبا زا رجا هج رد لوص .

 هدنرفو نط ءوش"هرادق راص هحلوا هلو لاح

 اکفالار وتمهقدل واو باطخ لب اق ندنسب رجما دارلنانل وب

 مکیدتسا ض عال ەچ ور ن وع زس « هکم زر دهني رانال وا

 برو زوک شرا هننارکشت « هتنار ده تكناهج

 ۳ OEE ماطر رب لر و: کسر اون
 ٍ »£ کر وبهتسیا قعالقاص ندنتاغامش كتق ةح

۳ 

 ضف ىلاعت لا ذوعن هاها و هماع : مارااهصالخ

 ف . ردددفعضو قاه تامالع « كعا توادعو

 ردق وا. قوب . هر وتکهرلرطاخ ییهیمالسا لود رتاسو



 قحا نایب

 یراور وس كمري داتسا ۰ قوتچباع هدهکمتک هرافاز وا

 العا وش <

 ردا تاق ۰ ka وش ود ۹ح

 ور تالا ودا و 6

 كرام م و

 یسالصا ١ یاس كنسلراص هلا لا ترد هتطورشم و

 ہدلکد یتهاطمو قفاوت هیدما یارع ترش تلو

E e liهاش رشع رش ماکحا لنمدرف یه هلع  

 نددا ومنالواقاه تمالعهل وب هلص وصخ و ی وا لماع

 برح ناویدهتشيا .ردندر وما تابجا و یسع | بانتج | هدایز كب

 .روبقچهنادیمررب ررب رانا دبا ماتا وه زج هل را رق كان ىف ع

 رلتال وا موکت ماد اع مدع ؛نوسلت وط قیتستاتسارب

 .رولوا یللبنامز واهتشیا؟یع دهراسقف ونصهسق و .ردقوح

 ولردواردهاسهدرب تس رشراباف راص شاک 8
 زیکر وح ۱ ردارآ ے یتا تار را

 ناما .اهدادضاب, فکس ءابشالا و ی 8

 هداه اع هلبوا هداهباقارب ندلایاصتا

 هاش رط ممعت یال وط ندنسهنا وعام تاکرح كنناخ

 جافرب هل وا .

 هطخح ندهیایرا سدقم تالسمر هج وق شوو انئتساالپ

 لاحوب ! كيمال وس ؟یعروشمفاب ءوب هتیاسا ناش ؟لهدیا
 نوتلکدرلنمومزب نيوان ؟ ردهلادعو تفصت قفاوم

 هک م انظنسح هلسهرامالسا نوش « هراددنفا هجاوخ

 روما ریودت هلا نظ نسحوب اذهعم « زفلکمو رومام
 هنی رب ر یهحاسم و لاها کەدنص وصخ تام اصمو تلود

 هدنامز ناع رار هلا نط نسح دنع . یلمامر دش راق

 : ردزومام هکمروک شيا هللا طاتحا لاکو ریبن .

 هحاسم . تلاهج بهس دلک هن یه هزمشاب مزب اذ
 ... نیدفعذ «اشتراوباکترا « كلرسریدب « لاشاو

 لکشت اهد یسهداسف تعجناقل وو ؟ یسیدک ن دل ۱

 ینشاب كنالبی » زمکیدلک هیوط ندنمرلتآ « نکردیا
 ینو " ةياعر هنسهطاتحا هدعاق «. لمزا نکیا كج وک
 هسق ود > مداخ یهرخ تعمه و ؟ هدعا وح توزا هب هب

 ۷۳۱ س هفص

E؟یت ارور نو هک 1  

 قوم نا قوم را یی کل مسا م 5

 هاصت هکوبلاح . یدرولدپاهماصت هدلاح ینیدلل وا رکذ

 هرانمّوم ییالوط ندنما كتعحو كعد . ردچا و هنيا

 قوح رب ۷ سل ی مدلاف هددرز . ید رولک ررض

 م جا مدع یش ثراق هاشیذ ریمغس ترضح یرلنمّوم

 هسا هل یه . یدرویروط بودیآ قوس هتمرحو

 کنونی ورا سل ا ها قح

 . هبقرع برح ناوید هله . یدلوا عفدنم هدالب وب

 ی هنیرات رضح العو لج

 ES هب دلهشا e ردو ه یشا ندلیدس یمسا

 ن دنفطل OES a SU رب
 فنصهلبا اهلع فاص مالساترد « توا : مکچ هدیا تح
 تالاسلافرتشا یزانوب  ردیا نشو دمهدایز كي ارا
 هل ماعهداماع و یتلادعایما ادعام ندنوب . رئاط قرلوا

 هداسفددكتلم هحربا لر یسهل وس یتح قرەلوا لماع

 > و هتشبا .ردیانالعایننح هل وب ضارشا .ینغجهراو

 ی اد ام هع وب هک اف هک زد ءاس

 روت رک رار ارد یو

 ردوهب یھ ؛ ردلکد سا5 لباق 5 رلت وب هلاهر اس فوڪ

 «لصاران وب هک وج .هدهسیاراو جایتحاو موزا هدهرانوا

 ردم ی ع وی راکم وا

 تاپ رس لس ! مولع هللطیا »

 رکعت د دل وب ر>- ھم هلقمہثاط

 هم اع ءا 0

 OOS زکفیدلوا تالاس

 ! كل

 كيام رب | | ندنکووا نوک یش تل ملا عفا وم ا وشا»

 «قمانیوا لمماقسا 72 الواطءماد . كمتک هرلورتابتهلب وا
 یکیاسمو یدک ۰ مرولس ن

 .ردباهظفاحم یه.عرشدعاوقو < a نوع ست

 راد موم ز © ا ا کیا لصادصقم 3

 , ین ردق اد رک

 زاما چسب هرل زوله

 . زکجهدبا تحصن هنر رب هحنیج وم (هحصنلاندلا) EE اولا
 ن قرەلوا لماع ها زہماع هل ر وص ود ا ا



 ۷۳۲ س هفیج

 هح هلو <« کما ظاها ندع ںاوخ یضرب ر

 ترا لدو تک ,فررص, هنسهلاز ١ كرل مه ااق
 هددادتسا ِ | ردا ما زملاچ نرد تک كا

 e هو 5 زر .كربدتفا هل یاش نکیا

I ESقرف » هنیرلء> م .. راهمفخ نبعل وا  

 لانروژ یاو « : ردراشمتک ًاعمتحم هلحم نالف هباط ا
 لک هل, ظن | تباذ غرا رود و کردن دمو و
 ...! مولع هلط یا هتشيا [ . ردفاک هناسا ید را
 کو کار اطد یخ ال.« یک راد هلو اا رار
 هعغال وا عروتمو یقتم < هزارتحا هاو یعاعم رار

 باجحما ی جا اتعاو تقد هدایز ندسک كرل هصاخا
 را رش تان ماه رارش قرهل وا وص

 کلا تکرح هروک اکوا هلرب را چ یاو تما
 ناو (E ۰ ندقمراب وق هلتف ۰ ندقاوا لضمو لاڪ

 هناصلاخ یرک لا بابتچا هچرد وص.ندقفلوب ہد راج

 ا تم رسا

 . تیاده + مرلیا راتفک متخ هلبا هیصوت هناشهدرقو
 . ردندناشلا مظع هلا ر ىا ۳ و قوت

 هعابتا انقزرا و ًافح قلا انرا مهلا
 هانتحا انقزرا و الطاب لطابلا انراو

 ۳۲۵ هنس لار زح ۱ ف ندزکرتراق سف

 دک

 —— ص8 ن

 نادجو تاحو

 [دعب ام]

ET 9 
 نازورف مدیه رورو هدر رو

 قلا نایب

 ناهر هلالحا هفراخ نارازه

 ؟ نایاب یعرا و قاب هناا

 را مود نو
 ؟هرایم اههوص ندهلوا یماوز

$ 

 نامر تب ردرکهولج هدریوب

 نادزی بوبحم هضور هدریوب
 نادعمش هاش دېم هدر وب

 ناشورس یامرف هطبع هدر و

 هراضتحا شارف شمش ود نطو

 ؟ هرازم قوص ندهلوا یماور
$ 

 دارا قلوا هسراید ا

 داشرا ردمزال كلا وک

 دا كاا ردصرف هدرفره نوک وب

 دادحا شو ناح بری و ناح هدنلو

 فو و

 ؟ هرازم قوص ندهلوا یماور
 ی

 هاو با هسرولوا رهظم نطو

 هباشو خش توق هقش رب رک

 هب اسح رد 2 هسل هضفوت

 هار رب ي لالحا رود

 هراضتحا شارف شمثود نطو

 e ققوص ندهلوا تاور

$ 
 ردنطو احا ندا ها وه

 ردنطو انغا نالق هلیارت

 ردنطو 6 ننید ا

 ردنطو ازجا نالوا ےسج ماوف

 هراضتحا شارف شمشود نطو

 ؟ هرام ققوص ندهلوا یاور

8 



 قلا نایب

 ییا بآ ناج كيب هناج رب راتاق
 یارب هضۆ رب هاج كم رکد

 ییاذع قترآ نوسمکج ردقزاب

 یارخ وب ردنزغادهولق
 هراضتحا شارف شمش ود نطو

 1 هرام قشوص ندهل وا یعاور

3 
 راحا و راز مدامد دلهس رسيا هز

 زاسا هبانغتسا یاب کردا

 ی رازب ووا نا وا ندنناح

 و ناو یخ هارد رم اه یاس 0

 هراضتحا شارف شمش ود نطو

 ؟ هرانم قهوص ندهلوا یماور

۳ 5 
 تافع باوخ و رت قترا ر
 2 اطع نوسر وس یه رنج مو

 تلافس لم شمالباق ارس

 ؟ تح یانعمم سوسفا یون

 هراضتحا شارف شمشود نطو

 .؟ هرازم قة وص ندهلوا یماور

$ 
 ۰ ۰ ا

 ندلدجو صخش نوچما هللا ك

 ندلسک و سای كيابا یثاح

 ندلما رب ار نطو ردسدقم

 هراضتحا شارف ششود نطو

 .؟ هرام قشوص ندهلوا یاور

8 

 هنالدک EE تمالحت نطو

 اار یاد
 هنالطاع یدتک ید رلن وک هن

 هناهج به قدلوا تربع نوک نوتب

 ۷۳۳ س هةن

 هراضتحا شارف شمشود نطو

 .؟ هرام قشوص ندهلوا یاور

 ٩

 یناک تح و زس « یفاک ناف

SS SS 
 قالو رج مد یدتبا لولح

 یالتناو قافو ربهر بودا

 احا كەسزمما نس هراح نطو

 اسد هلقح رد ۱ ی جو

 ۳۷۵ ترام ۱۰ : یوک یرقم

 بیدا لیاخ

 | 7 رک ۰ <

 تادامتا

 یدرلان« دعا لولا ین ام یلع ید

 یاشار ی

 در اندس ىلع مالسلا و ةواصلا ونالاعلابر هبا

 نعجا هو هلا و

 همدم

 .«دیلالوقلا » هرزوا ینیدلوا یعولعم كتبابرا

 نک اراعا یس#اروحم/تشح تاتو دا .تیلوم

 نالوا دوجو E دهم هاب سرا اع 5 منو

 هدودنناذ دح ردق ینیدنل و هدنتاشن نت زانو بح لګ ر

 ربع تالهس یاب عن هنغب دل وا BEY لوصح ر

 1 نانکهر ین هام م

 ی راكنيرات رضح یدنفا ینهذ هقشب ندهج راخ خادم

 تعر تاجر یغتسم هل ند: سفاضا فرش قلوا



 ۷۷ س هفیحص

 وشراق هقد منح سه تققحوب هکردشملدا هاضفاجم

 ردیلحتم

 17 رک.د اتم و داضم هدر E تشح قحا

 E N E OR وا را هل تعیع
 . یا رار همالع ےک ای یاب لضاف ء تفرش

 خنش « یهاقلادیع «یرمشخز < یدانآ زورف هدزارب یتح

 راک م رکود ازاد كاوا ی راعم هک یضر

 یوتمیرل2ل زارداز یراضه ندا ود ی

 دو اعد تا عو ج روو ن را
 « یلاق مورخ ندن رادتوا قعاط یهماع یا وق ماطر

 روف ر ے تلا ردو ہد کا تا
 نا تیم دود ا نر یا نور

 : یمعمو ندناراشتنا رار هل 2 ِِ هتشرا

 لکد فاصنا كمهملیب یر" دو دا

 افتک | هلراحمت درسا نوا

 هدمالسا ماع هکنوح

 e هدنزرط

 ردضماغ ردق كجهملدا

 ییازاتف الغد هدبوبالک ۱ واع نال وا لوادتم

 . ردضقاتتم كب قهامایالک |

 كعا ضارتعا هدنحهرب هیازاتش هلئسم توا

 یدل هسلاف تراع نتکملبا داتسا تل د

 كرهلىديا قاملا هنلاثما نالوا ع وقولا ربثك اململا نيب

 0070 تم کفر لو هک ا

AE RTOSنکل +  

 بالا یلوا عاجا یسهنالضاف تامدخ هدبولوا

 روک دفا هام رح لاک هدزاسانهتق هبل ااا ورک

 ار ا

 ا تلصخ کءدراتاسنا « لاحو هسرولوا ندنعوت

 لاما و تدامش تل وقم هاش شا ها ییدسا لالخا

 ازابتما

 یشدل وا تمالس مدع ا ور ۶ كنلعاف 5

 یتسدبملع تبد روح وم كناذر نالوا

 تاکرح ج نالوا بس هتمورح ندههرش ت

 یداععاو قو و د هدشنام وام نوت آره و

 ۰ رردتسا اس

 قطا فای

 ۳ TY هدملع لها تارطاخ هتشما

 ناي زی راشتنانا ونع ل « دجلال وقلا»هکردنددا ومناقارب

 هرخالا هلس ییضافا نازاب یرلهشدم . یراضب ره ندیا

 وب نالوا یورح یکیدایا اقلا هتمادن بادرک رب قع
 ۱3۳۱و نامز یزیرح وا طرح فلوم كیاتک

 یتساه یتسشا وح <« یعخلت < یلوطم < قشمد باعخ

 یدامعا هشر چھ ران وب

 ر هقشاب

 نر و 2
 . روی روکسوب ند وط
 نزهر اّ داع 0 یغیدملوا

 هیملع رادتقارب لوس كراب اتك و هله « ین راقج هماراب

۳1۰ 
 رمشانم تکهنارب رحم

 هشرا ندقلوا هدافتسا

 رولی وش انلع ی راکچهسهدبا تلالد

 وا نارا همالع یا

 كمارتحا تامسن ین دل وا
 ا اک "هتوارط ییدلا شح
 هدک هرات ح نالوا هاکهولج

 رک ندتفرعم و مع راطقا

 .. نوسهاکبح ككراقال وق

 دع عب تاقلعم نما هلا قلعت هاره جرب كروم

 جوا كکلوطم ییدلیا نال ءا یغیدنلوب قبال هغعلوا

 ندەفاسمر تالەنس زو ا ۳

 دادزعا قے چه مو گن

 هدهنسیلل آ - هلتعببط رج هدوا - ییاتکوب نس ؟ یلکد

 ییعوط هنجاور

 4 دادشا یعوا ردق وا نوع ۳ ۰ كد رتک مدوکو

 ماما . ۲ دم ت ةد ولت رکاب ناهكنس

 6 یم رد تح 5 2م .فضسن د اقع مر | من .مرلدصاقم

 راو مراتآ ردقوب اهدو مراحرش هنیرزوا [۳] فاشک "

 هعلاطم شماه یهدنسهفیخ یجنه ۸ دلدیلا لوقلا [۱]

 ۱ ۰ نوسلرویب
 . تعحاصص هنشماه كنهفحخ یج ۱۱۰ [۲]

 : یدانلا ىلع لاق [۳]
 فاشک حرش نم ناژاتف لضافل ةخنتکلع نا ال تلق دقل
 یناثلاكحرشنملهم الیلع یوادن اتنا دعساپ هللا مالس كل

 لضفلا یافما بامشلا هلدمش نمم یوانلا لعو

 : هل وف هرعش نمو بدالا و

 كلاخ كسم نم ةطقن E As جوعا كغدص نم یرا

 كلذ لحا نم ماه انااهف الاذ طتلاب هلاد تراصف



 ۷۳۵ س هفیخ قلا ناي

 لاک رار هدرلن وا اط كەسرولو

 شع دەمالع 5 ناهح امآ : ڭا کک

 نردلارتف یس نودلخ نیا ریهش خروم ۱ | .راو

 كاا

 ى

 هدمولع قراتوط هبا هلا یسوط نرلارصت و یزار
 باک .. شعادع ندرداون نالوا لصاو هتیام "هنر

 رشا اهو» : هدنقح كل رصتخم و لوصم موحم ىلج

 نم امہف ال الوادت اهثک او ( صخاتلا یآ هحورش

 كتا ک

 ا رب رم

 تالذک

 ندم نر کنطال .دعوتهو تا

 یا یک رک ام :اف عدل ا فلعا و

 e : هک رضا ناسیفارطا هفسن داش

 ةمزاللا نی 5 قرف ۸ عناملا ناهرب ىف ةلاسر ىنامركلا

 لضف اذه ىلع همالکی و ةيداعلا ةمزاللا نيب و ةلةعلا

 هلهح یدانو قطناارکنا

 ندلادعس لم ةئط ىف تص هر أ زر وهو یطوتسل 6

 نم لجرلا اذه لعلو اک

 ۰۰ شد « تارفلاو لا ناب ناش تامه تاعیه

 که نس و ما هدكران وب فساتلاعم نکل

eقشمد تطخاب .كسر ون واماست ردق ه هج رد رب  

 هدتعالب معن هدوایدمش اروم اط چ-ههنهات نفو اع

 هلرلب رز « راک اکس ءرلیهاقلادبع اغا یلواهقبط

 AE رلهدم لقتسمهدنحام ضع ..مدشب راب

 لخاد راورسخال وه > رله رشدس رس یمصخلت €

 - هلضاف تهرب نا وا لاب هقرق یددع هداج ییدل وا

 5 هل وقو

 هتببحا نم هجو یدبت اولاق
 شراع ی ترتش ل

 یحم نا موق اي مویتبج اف

 ضراف كهحو لا ضراع ىف
 شان رخ لثم امد كنع عد

 ضراعب لوزت تسل هیناذ

 ةف ار هنامرلاق ةروك ذم

 اهعد لثع نامالا لع فا وما ردق ول تحج ادج

 نازات لضاف نع الضف ناحس نارقا نم هست یأرل

 . نوسلیقاب ًافطا هدهنشماه كنسهفیح یج ۱۱۰ ۱ ]

 لقوة ةلاسر 19

 ماظن یطویس [۷] یک چ ےک د و حرش ..شمنکب
 نر دءموزلی « دناز هسهکر چیه ءشمتا

 ۳۳ تل دنا ینهد ام ۰ کا رد ؟هاحر

Eا  

 ES 2و هرانام اط یمسلع صحش ریاست

 هنس اب هدنتلا

 نر دمج ن دمحا ن رن نهرلادبعن دم » : تفرعم

 هان لع ن مھارا ن لعن نسان مرکلادبع

 ی لاهلاوا لحعلافلد یا نب فلدن

 رهب د ۳۱| ۰ همالعلا یفاشلا تورم ِندلا لالح

 .رار وعهشو اهفعاص ی ارم .راروساط ی یدادجا

 ۰ هو دهنم ثالوف سیلو »

 ؟ زرایبهیلیوس هل مه . رد شوپ كسهلیوس هل طقف

 .نعوکح هنوکس نوچ اینیدلوا كاخ یراوتم نمدوج و
 ینسهمدقم كتسهفلا كالام نا اش رهاشم هلبقو

 : سرد شا و مظن

 نا ةفلا هاف طخسرف یضر یضتقو طعم

 ام ةش اف » قرهلوا رخاف ٌءوالع هرک وص ندنس

 ها
E۹۹ تیک  Eاردنا هغ وه وار  

 قاوا شا هعارصموا موحم . مک ی نبا
 ا را ع لا ,تلغدف اوا همرروا

 ا تا 0 تكکلام نا هنس رز وا كىو ۰. شعد رولوا

 هدنسایور ك

 وو ینیدنایوا بومهدیا ماود هدنسوق وا هلا باح

۳ e لوحفلاو N E a 0 لوبةلا 

 لاجرلا تار رم لاحرطحم هاصاک راصف لوةنملاو لوقعااولوا

 مااحورمشهلا و ,تکف لالا ءارآ مدرع وراکفالا راولا طه هو

 ۰ ردیسه رابع كمولءلاتاعوض وم 2



 قلا نایب ۷۳ س هفت
 ء

 ار صوت راح یقیسا وه و

| ۱ 

 اجا یاس یج وسم

 ردراو یرب هسید « ردکح ینیدلوا روبج هبهماقا یتیب
 اتم هفسوم كاوحا و هلا

 نیدلادعس جور هسرد رشاراب

 لوق هللا كراب هل دنح

 نیبم رحسول ںی رفآ رربدید

 هک هد رک كلا كبر ا

 كنيدلادعسح ور ؛یضا ره رک ۱ م وح ص لعم نهد

 کد یس کناه ود وو ندا ل ولاا
 عن و فوقور ۍدج ردق قحهبالکا حا تبسانم

 یتسهجراتوا كضب رفت هکقو مش یدیاهشیا ان هتیرزوا
 ا ےک ااغ کت اسکا, و یا تیناو

 ینیدلوا لج روب ردق یاحا كراضیرقت رکید هتمرح وب

 .یدردارظن فرص نوتسوب ندقعمزا ضررق - هدلاح

 [ راو یدعبام]

 یمسق عرشا ماکح کی هی ءالسا هبملع تعج

 ردە ال نانلواعدقتهءارک ناو عبم ن دنفرط
 [ دعبام ]

 تب ها سصع» تاد » .دداه ور ریو

 EEA تراعت

 نوناف فاخر وتو یر راجع از رعنا ومام
 ءاودنآ زاب تاک شهااوا هنگام وکالت

 لو خس و هر 1 كح هدا نار : ققحتلاب

 مساع هر هل ماعم

 ااو هعاسم یدوما تعب اسا یک «لیدسو

 5 ردقج هلن وط كارم درد و وفو تلاح رداع تلاالد 4ی کت

 ناک

 ۰ ردهدنفح یالکشت كیهبع رش ك

 هدام یس کا چه

 ردراو هع رش 9

 هداف و اولو نم ال وه

 همکح هداع رش E یحنح وا 4

aیضاق قرەلردلاق یاوعء با لدع رشا ماکح  

 5 ماقمرب هراودنکو قجهللوا داب هليون ک ااو

 ردکچ هلبریو

 هدید زر هع رش کا هدام یجدر رد یع ۹

 یحهمانمهاظن م اتاو یریدم ماتا لاومار ر فظوم

 ۳ هدننمض یسهظفاحم كمانباقوقح هحنیج وم

 هع رش ةسک هروک :نلمح هجردو بناکشاب رب فطظوم هللا

 رو
 ا هدام یجاش» وک

 ا قدن رمتف لوا یا تلا منار

 نانا و هردامسرد

 سماخ هع رش

 ردقح هل راقح هبلطعم لوصالا ىلع كرهلب دیا

 ا ا ر تداسارد , ۰ هدام یجلا:یرکی
 تالغتسم و تافقسملالوا هدنلخ ادیرلدودح یسهعرش

 ردقج هل وا رادتحالص هشور كنیواعد رتادتم هبهف وقوم

 ۳۳ كرا تاهجوهبفقو یواعد ادعام
 ۱ . ردقج هلوا دناع هشتش همکح

eتا هع رش تاک ا لوصا مدام ید  

 قچهلوا نیت هلبا همانضاظن رب قفا وم هنامز لاح و مظتنم

 تدمو یندل وا زی لب اق كرلدع رش مالعا هر همانماظن وب و

 قراصمو یدیدح و لیزتت هادم سام كري و ضارتعا

 هاشدصت ندهمکح بناح یطستلاب «مالعا رهظ كنەك اج
 یراعحاو یسادال صح هجارحا ءرباد قرهنلولافتک |

 ۱ یرا تحا ا دراملع عدم نالوا لاق

 2e كن هع رش با م كح هل ا رلنال و |

 ۲۲ اترا MOA EE و



 ۷۳۷ - ةف قلا ناب

 9 ا هتا ارحا هد زب ضارتعا تده شما

 و و باغ و

 4 ماع 9 یعالعا ۷# ر ودص ندبع رش و «

 زا ات یتیحالص كەل

 عمو هذ ووو تعحا هار رحا هک خیابتلادعب

 0 اتوکرت هس رولسهتسا یر ربع " كم عا وا ندنفرط

 یتسهاظن

ِ ۶ ۳ ۶ 4 
 هح هر یک دم هرتادزی اد هتک اب وسا یتسهراس فراصم

 اف هدنع وو و قردصت نزسقاوا دته

 كص وصخ یقیقلا یدنس دهم ر قدصم ندماع موکح

 ناهلالحال و یسهوالع هتنوناق ارجا هللا یذاحا لوصا

 تاب هرلنامهدیا تباجا ءان هن ردعم هد ولل وا توعد

 حارسا یەک احم ایک یراضحا اريح ارادن یلاسرا

 ELS اا كداوم كج ربا لیمسآ یدایعطاعو

 قفارم ندننواق هفوقح تاک اعلا ۱ 8
 كنهمانماظن و كج هلدیا لوق داوم نالدشالک | یتدلوا

 دو ی هدهدنتسایر یسدمکح تیادب هدنمظس ناح

 ردقج هل ر دنل و 5 جافرب ندع رشلاماکح

 هدام وو رکا ۱

 ربیع چوا كجهدیا لکشت هرزوا قلوا یزیبع عج

 ندنرهعلق ناتسریعو یلوطاناو ییامور كنيرهراد
 رب رحم تام راد 9 ف هنقفد كيامالعا ندا ر ودص

 كنهعرش تامالعا

 ترد هرزوا یلوا رحم هلاسم ت

 تامالعاندیا دورو ههبعش هو یشوا ترابع ندهبعش

 رب و یسماماغوا هیهبعش رکید بونلوا ققدت هداروا
 تولوا حعحصت لباق مالعا نالیدآ قیدصت ندهبعش

 وتزود هرزوا قفلوا هداعا ورک هدنضقن كمالعا

 تله هدر ده داری و جرخ ناعم اتش قروه وا

 هنع وق و راعشاندهبم وع ته یک ها ققفد هدهموع

 یراکجهربو كىرە راد زی و ىل ادع یقمالعاردق

 یر همالعا رهط E هل س هرج وم .بابسا یرارف

 هرابع میم ود ۰ ردلکد لاخ ندللخ و ناصف یسو

 لاغشا یزیع

 و ردق هب یادش لر ۳ یلدا میم كاا

 رش “ا هد رج بسانم كرارا رو E هل وس دن و

 هلب دصقم ارجا راح 0 كرل ماع 2 ج قوحر و یسلدیا

 ىلا ندرلندیا رم ناو یرا ماعهدیا

 ره | تای لسم بوشوا رمع>/۸ هاش و سع صوت رخ

 هب زب تابه قرهنلا حرخ رادقم تسانم هر وک هنتمتقو

 ڭم كرم تدمو یس دما دی | ه واللتسع هنا ص صحم

 مکح كاذت کم

 قلا قاب داوم یشاسم هدب ب اماعت

 قتع كامالعا نمضتم ییا

 هج زی هراد ۲

 هک ناز ون سولعا نشا تساوی و یال لو

 زی لس هع رفتم قاروا و هح رعوط بور و ههبعرش

 ناس هدهقا هدام هدلاح ره یرلص وصخ ۍتغلوا اطعا

 و اتاط اوا

 یشتف كنهعرش ا هدام یح ز وقط ا

 ردقجهنلوا نیم شتفمر هالو یاره نوچ ا

 5 كج هل دا ناعآ 1

 هاغخ وب یمات

 هدام یحزو وا
 فوقو ههعوضوم نداوقو هعرش لئاسم

 . ردطرش یسلوب ناياش هداععا ا وره ربارب

 هال الو الو كرام

 ندرلنوو یرادقم كن واعد ندا دورو عرش

O E O 

CS 
 ا

 ا بونلوا م

 نالبدیا هناداو کیم هرادا هرامک هما تاومز الا

 هجرد ثالضک و یرکدو یرادقم كنهر هللا غلابم

 هدام یحر زو وا

 لس هب 4 ز رج كرلح رخ نا آو

 قفا وم هنص وصخ همانماظن هناداما لاک و ییورت

 شع الو یدم هد ولید هنادا امار یندلوا ت ولوا

 و
 نک هع وق و تا هدهسارجا ۹ هد ااو و یاس

Eنینجا و موهع  

 لصح دوقن



 ۷۳۸ — هفیح

 طاص هچاحتحا كن واعد طبضو كنالحس نالکمزال

 ینیدنلوب بوئلوب مظتنم هدنسهرناد هینوناق تاغرعتو
 E كیهلم نذفنتمو هکلم نروتام اتو

 ه عرش مکح ی ل ا عرش کا فله اس

 نا تکه موج و تفد اا روع اعا
 جه ردن وک هتخبشم ماقم هدبایوب و كج هدیاققد و شرتف
 . ردقجهنلوا ققدت هدباعا سلم رار وبار

 یرلکچدبا شیتفت راش فما . هدام نکا زونوا

 هسیارل ردبا فداصت هلاوحا هوس اوکرب هدناصوصخ

 ماقم تاریرحاب یتیفک هلبعوقو عنم كلاوحا وبا
 لالقتسا یهدمعح كماعحوا لکع هری درس

 فلاظو عرش ماکح یک یرلکچهبعا ضرعت هنتیحالصو

 فلاطو ندنراقدل وا طوب ص هب هبلدع ییال وط ندن راهلدع

 یاقشح راشتفم ردقوب یرلتحالص هشت ییراهماظن

 رد رکج دنا افادنالداعو هبافرطس یکی راقح ه وط هنامرح

2 a 
  4۵ےہ

 هسردبآ هدعرد یف راصم كغم رومامندا اعداینسکع

EAA 
 ۰ ا

 یی >اللص هلاح كعافمر رخا

 تاع رش نرومام هدام ینح وا زو وا

 یا نایب

 هخرش نیز وا CE ینلذت تر 9 ا

 . ردح رصم هدناصف

 ا ل وا ندعت €

 ا امان یلدا هدنشات ی کب لقاال نوجا
 هدام یی درد زو وا

 قمافلوب م وکح هایسازج سبح هدایز ندهنسرب ییالوط
 هدام یجتتلا قرف دوخابو داو ندیآون کم ۳

 هدنسهراد هماظن طارش هدب ولوا مدختسم هحنحوم

 تاہِبثا ناحتمالا هدکارب هلیفنص حورخ كباون بتکم
 نالوا عماج یطنارش و ردطرش قفلو شا تلها

 ارز من دا مک
 هدنمسام تاق رشت هدام یحنش زونوا

 لوس كا كنهداب ینبدنلوپ 6 اح هدهراس تاصوصخ و

 ۳ امر كرا تفت یرومامهکلم

 . ردتح هل وا

 راو یدعبام



 لر قلا نایب داج یجنکیآ - هنس یچ رپ
COTES 

 ۲۷۵ هنس ناریز> ۲۲ یو ۳۲۷ هنس رخالایداج ٩ 3 ید یادم
OTITIS SUITE 

 رد م E ال E تمچ

 3 لوئسم ردم ۰ ۰ ۳ رس زاما تحاص

 :هداز رامعم ندنسافلخ یملق یوتکم تدحضم ندنرلماءسرد زی اف ندنراماءهسرد رع اف

 ترا ه

 تا لاک دوغ نالا ام 0

 نیدلا حالص 5 SOG OR CE ES EET OS هموظنم

 یربص یطصم ... هه 222 هم تاداقتا

 هه روتم

 درفمزاحیا ۰ ۰ ۰. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ عرش تسایس

 قفو دا من ا هه تفت ی

EE e3  | 
 بج N O GS CEES EDE نددوکس | یدج كچوک ۰.۰. ( هدنالومم سلم ) یسهث-اح ترامرب زو وا
 0. !COLO E رز رو © 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ یسهحمال عرشا ماکح | یولوااهاط ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ندنفن اح مالسا خرات

 ردشو رع ۱ یهحس

 ( ریاربهارحا هتسو) یرچا هن وا

 : نوجا هبنجا كلام : نوجا تایالوو لوتاتسا

 یار SS شورغ ٦۰ كلهتسرب
 « ۳ و ۳۰ یا

 عج سس

 زاعلوا هداعا قاروا ناما جک

 3 هرات راق

 یسماملت و هدکل زسناعر ی ا ندا جرد هب ور ثداحا و هع رب تابا هنالاقم ا

 . رووا احر

 تداعسرد

 ناخریزو س یسەعبطم یدنفا رکب



7 

E 
۵ 

۱ 
 دری

 .ردهب نع قآهتفه یف ینانس 6 دا 6 ید رونا ما رشل یارک را دازاب

 لع یازح

 ا E E یرمش ع و هلا هح و یدلدیا ناس ارایمو ارارک

 یو تم نا رز تا ناهر داوا

 ٤ رشا دارا هخدال وا تاج ندلئاذرو تدحدم ها دف

۰ 

 شهدا تفا تا

 نام ورک هدفارشو تها را: را اا لاف

 جور رکف عیدو هل ادر هدلاح یراودل وا زا ورپ ی ا

a 

 ناتع 4 هلا 7 سلا ود رب اخو E 6 راندا

 .رارول وا

 لاویح زو هتشرس هتشر؛ زا تب وحعم هف رط هداز یدآ

 هد دنا ام ناو زارع دک لم ید کا

 9 ینیدرویب میت ها هلع سناسخ - ما وع قالخ
 ر

 هراخا یه ر  روم دنا صا یالخا مراکم هر شا

 .روسروم دعو هرا رشا یبضع

 . روییرتسوک یلعق موزا
 نامأت هدب راد یک هل ةفاخم « هللا ةفرعم کن وح

 مراکم قحا « اع حالف هقردب کیا ندا تمالسو تداس

 . رولوا راب هنیابرا قالخا
 . ناردهدن روم قشروق ندقح ¿رانا یقح

 شف كلر مه - كناه ىب هاشاک وش « رااقروق ندقح

 هدیولوا هتهرف هنیراب هعشعش شوق - نالوا رام
 ۳۵ ستسا دک تسد كفالخا ءوس ىراس

 ۰ رله ا 2 کمر و

 ۳و لام یدک ضر د هتناحو لام كمللاداع

 .رازامهل وب هدهنان ون شوررب یک ك منا نار بهل همعط

 ۲۳ ۰ ی رشت لا رخ ردت د تزاو دنا
 هر رسوک ههراس داع هد مه هنیرلپ دکمه عرش

 ندلدع كنیکاا کجا ندا سا تاادع «ترالوف

 لاح« ر وهظ كنهبپلا تلادع د خاب « راتدیا ضامتا

ٌ 

 ۱ ۵ دا 3

 . راردنا باکت را ی اند ورده اور ی راتهمر و



 قلا ناب

 تسد دا رزرو ریز یرلنآ نوکرب قح بضغ

 ترابع ندیدبا نارمخیرم و هن اما ,رارولوا تءادن نز
 , رلاق

 نیزواحتمو نعم هللا یبلا نوناق ؛ هماع قوقح
 ثاشضا - نکا نبم یهاود نح هنا غوا كسقح

 ءانبا یدهزور كي لاقا - نالوا قرف ندمالحاو

 نون « مولف صخش ندیا صیصخت هکن كنسنچ
 . ردناعا مور دوغا : رد

 رخ تکرح رب یکز واج هربغ قح هسزالوا نون
 ندههلا تلادع هبزالوا ناما مورخ زانو

 یسهصخش قوقح « ییهماع قوقح هدردیا یئاح

 . رايا تناص هدنسهچرد

 طلسم : قالخاءوس نالوا لال رغر 8 1

 هدر وریا هلازا یاعا یتح . یر وعش كصاخشا یتدلوا

 ینج هلاف رسازح هداشعو اسد كەل لاہعا وارد یھ

 . رویروشود هنظ

 ردت> هلاق مساحت لع ر چھ کردیا نیتیلآلع

 ییملانوتاف « رش . روید باجحما هلو . قح لدع

 تب : ردا تر ءاشیام تگ حس | ردّتمم ه ریخت

 ینا زع نانو هدیهادب هست یھ ردکهرب یحمدک

 ت هلتمو قوش لا یتسددودعم ساقا هسافرتعم

 . رولوا دوعسم هدنراد « ردا قرص هرخ لصح

 : رل هجا تمدخ ههم و تداعس هدتعاطتسا نح

 دنا اب ندک چر ترا دادما نوسووک
 هن دادما كنج ھ نەت ا رودقم فرص

 هنیوحم كداع یت ردق هدلاح یراقدل وا فده هتسنک

 مزالقفلو هدنابنع هلتروعه هدنقح ریزاتخ ندا رح

 . ردحانسرا دارا یک

 یپالاداع « تر تموم نام ۱ ها
 تاسوه یراش ی دوش یراکمتیا عح هلا ب دمت

 تبار ورپ تها سندا فرم وف رص هدنر وغوا هرس قی

 ۷۱ س هيف

 - عوفولالبق - یراقجهلوا جاتح هرجا ساف نر

 ,یدراردبآ هلباقم هابا یاسا هد هسنلی وس هنیرا هک

 دصقم رب كردیا شومارف ی ( رارسلالبت موپ )

 راناح « كحهردنوس راناغاخ - نوجنا یح ور كن وءلم

 هدر ییدعک طقف هرازتسما ,ترههد ا یح گان

 ج هناق ناج هراناح « كجهردشتیا ارجا نیا »ریش
 را(!همانتقادص) مثاطرب - نالوا زیکنا ترسم هدهبنم

 نود . هاکشس تند ندا ماکت

 «یټج هام راح هن رازوب یکلامعارتفد كرر (همانتقادص)

 هنن رایدنک هجئددع یطاف و فورح كنبرا (همانتفادص)
 قاع كنم راموئشم دوجو تیام < یکچ هدا تحل

 یتسرب قح دص ر ندا را طخا یه همحج

 - نوجیکدریو لاعحا اع هجرالطاب معز یدنک
 رب هدهللا هلتسوو دوخاب « رقم هلا ازا هقرق

 یاقلاییص در وا قرهزاب ( لیلا لی وط هما.تفادص)

 ندرک كي - بدن لاح اہک یاو یا » زادرپ هحون

 . یدراردا « ریز رازه دصو
 ا لے هدابند ك رمح لوه ها هل ا5 ع روهظ

 شفت هدارضو ارس نا قیاقح نمروت رع رظن

 هشش _ هاا احلا ههبنادمص تحرم ند رش ك+ءا ول

 راحود كیادعا دوخاب « راتذخا ییالوع ندلاظم داع

 قاعتهبهماع هل راس ا رام تک ا ت وا

 یهالادود> . رلنمهدیا هاهاسم مارا یثراق هلاظم ندا

 صاخشا ندا یدصت هنسهح.فف سارا مضاو یدعت

 هما همومع تمالس - یدوحو Al كن هموشت

 . ردخرف

 ههملاتنل  زواجت نادودح هدریدق یکع
 . رولوا شلدیا یک قاقحتسا

 تسا خرص ملظ متس بابرا ز ضا

 تتسا مرکه ج رک EE تا یر لدعزا

EIS 



 ۷ ۲ س هی

 یر فو یر ریس صدقا لسوهاع هللا لص

 EES 6 رلودعا ماقسا .دخحا نددرفر نوجا

 هر هماع ق وقح ید 1 یهالادود ا> اما د راد در وہ هاماعم هل |

 هدهب رامرب یتح .رابدمر سعادت یراندازوا 2

 تا ره هه و ات یر ا نسی نک رقم

 تام _ هل رھان لاسر كاب نوخ _ نالوا حج دقنالخ
 یراکدتا رازهلال ین رل دةم هج و نالوا او

 اعددب هرافک هکشاک « هما لوسرای» مارک باح ا هدانا

 نايل نب » 2 نللمال هجر هلیراعد « زکیدسشا

 دهاوا وقل ر غا مال » و راشمر وس « مدفلوا کل

 نکل اعا اعد هبد [۱] «نومادال مهناف یعوق
 ندا تارح هعنم ندزاع ی راهنس تاد ءدقدنح ءان

 «ارات مع واب ءالما مالا » هدنعح نا ناک رشم

 ۰[ ردررح هدریس تتک یراقذر وس

 ءوس یردصء كتاب ولردره هکردقوب تجاح هنابنا
 هموق کناه <« هدرف یناه هکردقالخا ءوس , ردقالخا
 رد ر رقم لالحمشا هتشا تیام

 فطل باسنکا هداقع « دوجوو مان یاقا هدایند
 هقردب همش ندفالخا مراکم و كما دو

 زامهل و 2 تا

 نه هد اف ناهح وش نالوا هع ر

 كنلمع تر ک یک دکآ

 را یخ هدیودا رش باکترا

 ۰ بار < 1 دما ی ی روهط

EEE 

E ینسارج 

 ها E وو >
۱3-7 

 را درو

 اه ربا تاج فو هل اتو

  هقشح تا ۰ نوسلوا ر ومعم هد ضا قع 6 هد صاد

 رد دقح تراده ندر تربع .رد رابع ندهاتاق تادح

 نیمالاشا

۱ 

 لاک دوم

 لاع د| بلط هر و هارب ا ۱]

 هحو نزکاا لکد یروف كتب AES قالطا ىلع كموق

 ۰ رد وفع ۳ ی هدنصوصخ تعا مر تار 2 هنن رلکر ام

 قلا نایب

0 
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 - هیعرشو هینولاق ماکحا یهدیایو و نتافس 4هداصم - هیعرشو

 كنئافس - ینیدلوا رلیش یربآ یرآ كتهنیفس « رولاو < یک

 . ىس راج هنس رمت ر ىلاي

 هنبحاص ی Bataterie ؛ هب رانا زاب

 كنحاص هناا م وف هطروغىسو كىادوو ° ها

 یالوط نددلحو یدسا كنادوق « رده دا
 یوعدهمافا «ماعنادوف یندهحنج وم یسهماننو اق ازح

 )61:06 Baraterie هنسهحنج هیراتارابوب , رووا
 من ۰

 هلا شما غوا هماضق ادصف یے نادوق . رولشد

 Commettre une baraterie هچزرسنارف اکوب

 هرزوا قلوا لاح دوخایو یداع اب هبراناراب . رونید
 . ردپا ماضقنا هب کیا

 ۳ ها نی یسهفطو کک 2
 قل فد الثم و لارهد هدناسل واو

 هب هرق تم قرهلوا یرتا بیس و تراهم و او

 تاریصقت ۲ ی هبیم رب هقشب دوخایو یمروطوا
 ا اارا داع رالف نالوا دودعم نداطخو
 نامش یالود ندرباعف نالوا یه بیست وا عونوپ
 - ردقو ا زج تل وئسم هدهسرواک مزال

 ۳۱۳ وا اس دیکر نالوا هدد رامخ ابا

E9 5 ع 0 ندحاوما  E 

 هال راکهتخاد و هل یلاثماو كعا دق هاص وصح رتفد هد

 . روتید هیراناراب یلملح هبهیمرج لاسفا نانلوا عانا
 ازج هد# هلا نامض م نادوو هدر وصوب هلع ءا

 . رولوا ِ ا

 ی.ددام ىح ۲۷ كد و اقهبرح تراش

 راسو كنکو هچاب نالوا هدنرزوا نر

 ندنسه لاد رامالب كب هنفسو ندنمهلداف كل راکلد

 ء هحاح هم
 درو 9

 هل راضف نالک هعوف و ندرة حاسم تاپ : من اط هللانادوو و



 ۷ ۳ س هفت یحا ناب

 هبرااراب یداعآ تاراتخ ندا تر هل و

 الو ار ر تتم هدهسیا دناع ههعتما احا هلن وا ندنع و

 كو 9 ا وأ ل اف اک ك راد و و هصاحشا نالوا باسم ید

 3 رارر دتا نامت a هجا در لک

 ابو راکزور هنفسرب « هجنلک ههع رش تسایس

 قرض ندنهداصت ه هرق یک غاط دوخابو ندنندش كن هغلاط

 قاه الا هسزافلوب یرصش و ص كحالم هدن و و رولوا

ENEردهلب وب هدددنولاق . زا مر نايف  

 EEE 0 هرزوا یییدلل وا دا هدامن وتو هدام

 یداتعم عضوم «نفس الث: هسیا هللا ییعف كنادوق هعقاو

 . رواکهزال ناض عاعج) اب هسلوا قع هدیودیا زواج
 كنادوق الثم هسرونلوب ی هل هسا زواج

 زامهلتر وق ندا( خاس راح هەر : یک ندلامهاو تاسل

 ا باکترا هلغلوا كرت مم ربجا نادوق کنوح

0 
 بورک و ها ورا ی

 هللعف كنادوقوب رک | هسا بترت راخ ههلوحم ةعتما

 نما ها

4 [۲] 

 لش هح 9 یا لندن لح هتک رب طرف

 . رولوا نماض ڪا

 مزال نا( هد ر دق قالخ . رولوا

 كما

 رشکنمودلوت هتنفس هدب ودا دقعلبا هتفستحااص هر ووآ
 نیزسقلوا ینع كنهنفس بحاص تفک و رک | هبلوا
 هدرجا .زلک مزال هدنامضهسباشلواقرغقرهلوا رمسکتم

 [۳] رک مزال

 هینونق ماکحا یهدنتح هیراتاراب هکرول وا كعد

 و . ردر هعرشو

 ثاربا ههل وم هعتما

 هدنم و زل مدع و مو زل كب امض قوقح تارا هد ردت

 کک وص هب انهم

 ینادلوا هلل ف تانادو ةى ا داسف

 ! قاب هیهبدامع [۱]

 ! قاب هناحیضاق [۲]

 , نیدلاجارس یاواتف [۳]

 مءهظقاحمكيهنتما مفاو فالتخا هدهبا رثا قالخا
 ی ۳

EES eهد:>راخ کا ج هسق وب . ردهدر دش  

 OA ی
 )دسر هرب واق ٩ ¥ أ 27 ۳ ا

 هد اوس ك: و او عام

 بحاص هع رش لاسم طف .

 بولوا هدرردقت ینیدفوب
 . ردح رت یحهملکمزال ناض هسرونل و یحاد

 یا هاقفار هنع توکسمو قلطم یتهحو نون ۱۱
 كا هدر EN ا هانتعا رز هدنم دعت

 کمروليپ هد هسراو نوناقرب شادیا هجرت هدنروح اق
 . ردم وناق برج ترا هد وا

 هسیا شلوا عقاو نامه همطاصف یرتلرا اضقرتا

 قمافلوا دادرتسا ندفرطر, چه نار ندیا بار

 ه رګ ترا ینج هلوا داع هبهنفس نالوا ررضتم هرزوا

 رددنساضتفم یتحارص كن وناق

 نئافس ندبا همداصم ؛ یفک همداصمو طقف

 نایز هسیا سوب ع وقو هلیناریصم كنسیرب ندنرانادوق
 E بدان نیقرط ناعو و نالوا بش
 درخلبو روزا یا د هک اھ ناوک
 هدلاح واهسر ولو لوه یی دلوا باس كنسدغنف هنآ ریصه

 یه قره وط ساقم یراتمق كتنافس ندا همداصم
 ۳ و هب ریمعت یراصم هر e ندنر

 ادا ا هرناول دم فس رب هح اکہ ع رش تساس

 عاشا ررمضرب هدیوشود هنیرزوا هنفسرکید نالوا [۲]
 ا رکا ۰

 هنس نالوا ]۳| درب رامالب هدناع هسنآ

 ردمزال یعانمضت یقاو ررض هشا

 شلوا ررمعتم

 ! قاب هماکجل انعم [۱]

 . رلرید هنسع ۱ روع هدنج راخ ضوحونامل كنهتیفس [۲]

 . رارابای هلو یرلهنیفس راجت شک الالعو هبیرح یتافس

 هود هنسعالغاب هدنلخاد ضوحو نام تكتدیفسر [۳]

 قااهلوجو كلدبا نیمعت یحهنلغاب هلتروصو درلهیفس طتف

 ندلمعو كم وروح یهنیفس هقول بولوافوطعم هدصاقم یک

 مومذم رود هکو باح نرم ۔ءہط یف> هم هل وا ین دم هس دصقم طاقسا



 روک ذم كرهريک هنامل هکلب بوی مزال نامض «تنادوق

 یاضتتموینوناق غاسم یناقا كنمافس هدنامل ارز . لک
 هع ءانب

 هنفس نشود هترزوا هنفص

 . ردفانم ها هلا یعرش زاوج . ردعرش

 مدع هتشس د E رک ل نایض هلقمالوا یدعتم

 ییا یه طقف

 یاو رربض هدسکارم هسادوح وم ییدعت كنادوو

 ماکحا « هکرولیروک [] ۰
 یدتسا ۳ هل | سس هدهدح وصح و

 . زا هاسروف ندانمضت یالود ندنود

 هد واف وسلب ر وک راردآ نمضت

 ادو کو نا دا هدب وراح هلادنصر هنفرس یا

 هاتعا ران یدعل 2 نسل وا ف بوشود ° زکد

 E رز را کروم ی oد4. ہع رس تدأس . ا

e 5۳ رم  aقرال وای ص  

 راذانلوب هدنچلا هلک.ارود قیاق بون وقوط هغیاقرب_هننفس

 . رک مژال هنس دنس ر رل سا وا قرع بوشود هیایرد

 . ردزاحم و هف ا ا كيهدرفس هد کد کن وخ

 هما کج لی ؛نفس تحاص ندنخر دل وا در دعل هہاع هات

 ۰ و 2 ردو ولحم

 ِح
 ر ول شد » نکلی « هدد ع رش ی زکلاب :

 را امز كرلروباوو هنفس هدانامز ماذع یاهقف
 ح ۹

 : ردععا تاز ندتسماع و هدلاح ر زهخ و لما کک

 راحو ) یک » هتئافس ناال ا کلب هدنو رم ناسل

 ۰ رود ) رواو « EAE نال وا ا هاسهنک ام

Eهدر وص و ۰ رار د هرس هدد رل ۹ممج 4 2  

 تارا دم سد | | ر عج 2-۹ ك كلا یر مل ۹ 0 1

 ۰ o لمثل هده هننقس و

 یالود ندنروصقو بیست كنادوو درج هینس
= 3 ۰ ۶ 

 رومام هتناص یفود سوما هب راج نیافس لکد هددادتسا

 رامالب سد رح انس نوټ ناوی ES ةیطترب كتامو

 . ردشادا وع هلتروص دن

۳۹۹ 
 ص ! قا هدامادو هسناخ

L1] 

 بارخ هدب ودنا فداعت هنمتح ر كیهاخلحاس

 . زامه روق نداقوقح تلوئسم هن نادوو

 كن «مانوناف یخارا کرد ءاد نایاش ارو

NENمک ره «حنصح وم یسهدام ی  Aلند ص وح  

 5 1 هس زام رب دل وط هنر چ وا نذالادمد ۱۳۳ ۰ رول وا

 نذا لب .رول ودا تالع یلعوا یر د ندنتج هماق یح

 ندنفج هبمهل وا تالام ها وا ا الما لتر ندایرد

 25 لوا للا لثم لدب بولوابحاصلالاتب € |

 یناکنتسا

 یراو لوب لصتم رامتح ر والم وب هح ج وم ی همانماظذ

 متر زکلای . راتاص هرخآ هدیازااب هدنریدقت

 هدددتتق و و تکدام هال وا دودعمندتناعرفت تاجا

 . ردمزال یرلاوا عا هلن |

 يیدلبا عاشا هرامتح ر لیووت كن هنیفس 9 صو

 تحالصو هفیطو >ر ا هری واعد ندررض

 2 راتعا رظن ندسهلش

 e هرول دم تاهج هال وا ندهمزال ا

 تراک نالوا هنع

 داد اعم AE ۱ ۱ al ناوک

 تاه ی < رص ید كرلن وب هد رگ

 عزو 5 ۳ E ندا یاضتقم لنت هع حا

 ۰ نولوا لصاح تیل هل ادع

 هنداعسرد EEE کک قوقح بارا ضع

 م و زا هتک ناذمتسا هدر رشط ا ن ندنشدل وا صاخ

 َ ۲ و رخت هلغا وا ندسایغدا دیس

 الت داعسرد هدا دا رفا نالوا ناشد تا ودر

 قترا هغلزسناواسم یک قفلآ هرابءا رظن قلهرذط

 درفیه هد.ءاکحا تاماظن و نتا رق ندنکح هل ر و تراهن

 1 رودیرام ا

 ا ارا ندا ید هوا یوانم هدقح

 نوسروط هل وش رل ہا ہ رشط هلا رارلت داعسرد هددادنسا

 ل وهم یرلتهامو توس هام هدا رل ہاتداعسرد

 ۱ ۰۰ یتندلوا كلام هزانما رم كوس هب سان لفاسا

 اار ف



 ملا لابی

 هلغم وا راکرد ىج هلو ا یر ەق ہلا ندمالعا یوا

 . زروسدیا رظنف رص
 [ راو یدعبام ]

 د رف: مزاح نا

 تسهحو قحو - تل دم

 هچ هعامجا طاسو و هدم راسا « كنب مش تاور

 راےعا - لمکت تاعرد ییا هلوا ل

 هارو وا ردقە = هلت هبهقاس

 زونه اطا تا ا حس و یاس ات نو وا

 قمامهنلوا دع هد براقتم کلیو لصاوتم هلاعدحرس

ETSزا ب تای رش نالوا حرکت ره  
 تا سام هحناردا هظحالم مظع فرشو ناش یددنلو

 تالماسعمو

 رات هده رکا یک هدا با یو
 هتم ومع تانداحو تاعوقو E . زامهلوب ناکما

 شک مد د

 روولو رده یار

 اطو به داد ره وا كيددصودخ و هم وک

 هدهادو لکشرب بلاد ناجا وش هات تک

 . رویروط بودیآ نایرح
 لسان م یو وز ج وكلا کک تر و ا راش

 ۰ یتس ربقح ناک مزال قلوا یوا ولصا گو یعاو ما

 هس بخ ام هاب | تال وات فتح حس 6 هود قوح كب

 ۰ روش هک تا ارو هر هد ساق ضایعاو

 ۰ ردا ث ارا نادو ندو هب 4 تا تفارش

 منم . هجشورت ینکع بولاق هداابایما آو توکس

 یشراف هنح

 دعا نیان ها تا هعاناو متن لو

 ددرتلح . یجهلوا كعد تا 4 نوت دن و
 ردلکد هاتشاو

 ربغ جاتحا ایو یسوزراو فک « ینیعض كنب وق

 ۷۱۵ س همی

 هدعاقر هدددرضاح نامز ,یسا قضا ورجز ینساوقو

 كنه دی | عاماو لمءاکوب و كح هرتس و 5 ی هع سم

 ابا دوح وم و دوېم هلان هب رمش تاقر هدلاح ینادل وا

 فا رتعا زارحاالب ینکیدمهدیادصتم نم » کنار
 كەل وحیم راناو تاس اسوم ه-هسازااوا مس ¢ كالا

 7 5 ات زوه ا٤ و رم E یا هرلناو

 قح كمانکح ندراکفا یخید مهل وا او هر هرن سم

 ۰ زامهل وا دود م ندعل سا

 هنناحرد ی ماسعوا تك همدم حد اه هکر بل | هل و ۱ لصا

 هدد 1نسهر 1 ماوقا ن نالی دا ادا و یراق دل وا دعاص

 یلاع هنغر دل و ۱ بابحاور رهام ۳۹ اس اص.صخ تالاسرپ ی حح

 یدل والود م ردق والئ ) د تك هاس هدا نامع آو عاقا

 ۰ زدق وح كم ناھا 3م تام یسکع ه دلاح

 ردقح هش یف عبله كتح

 کت
 .عاذوا یراکحهلم هريس و

 ندلا را عمو

 4 مار قح رانا وا ضشتس م

 دهچرب دنتسم هساسار نتملا وفا یرلکچهدیادا را

 قلا هداععا هرو رضلا نو ینچ هب هما وآ دل وتم ندداهح و

 تارات

SANE 

 . زامهلسروف ندتمم هراکزور قوم « زامهلوا

 ا ا و هاتف تاو
 قوج ندم لسو لوق | لاو تابا ا كقح هیصخش

 یو ك هما کوو مدال ادا ی کوک

 كنب رالاق و ریایدیشیا لیواقا لوټ مو لوبقم هلتیرتک او
 رادتسیا قتلوا عناقو لئاق هنتولعو تیدج هدیلواةرم

 با نیا ی اف تیاق رادان فا
 تارا نالوا یذختم كلسم یسهنایکح برشم كاا

 لیسح باب اهدهاشم هدم قحایدح تاوق مزح و منع

 E ا غراف ندعاسا هتسمزال تعاتو

 تمکح تو لا یلشالف , ناعا:یفاوت هتسرابلو

 كنکرد«وهیرکف یاوق «كلەج نماو عیابط .راذالیادع

 كح هلسهر ود ود هلافعاود الارحا مادددع ها نهج یالتخا



 ۷ ۲ بس هی

 ۰ رازاما غوا هب الکشم حباب هدة وب سود قوحر

 نام هدا وهم مالط ضد تتح و قح طمف

 ۰ زامهلاق ین EE تر وص 4۱ |. ور و ۵ هاس هسلاق
 OES هک

 هساردا EES ردە یو هد اع EE تملطوا
AT REE۳ ۳ ر  

 را ا یحم تمت ہ٥ . رد | هباغ قح توام هدلاح یھ نوسا

Eهېشو كش  ° PSند رلدعهب  

 اا 2 1
 رد س ندهلاق تحاح هلام"یرح

 و 9

IIRیه  TE 
| 

 رم دلا ۰ ردلکد

 ردرلد الاق صور م

a۰ - 1۳ ۰ -  

 صن ردا < شلاق نورم ا ام كقالخ ع راناشباا

 ۱ ت ادا ۱[ 2 مک 2 5 .
 راوتساانایو د سو ول وا شم ا توعد ی رل طر عت و

 یرهلوابولسم ادا aa اط مش تا رزم 3 توام هرااما

 ماه 4.تور ول

 و: یررلتش ارز . ریاسهل

 هدانزندسک یه هفعالا رت لو هد داوه
NOE CON. 

 ص

 هح ءاي .ثكعا یا E ص ان € چاس ٤ زا
۳۹ 

 ت ید  EÊ 5مل

 ثح هاس ۶ زا وب شام ۳۹ "اسنا كح ام ال رب دمص هتعهح و

 . ردنکد ندلاوجا

 کب نوجا لوصو هد وصقم « همش د وصقم اغ

 . ردهقشب طا دوو باسانالیدیا هئو

 E یاد ولد كد وصقم ا یدوج وم

“1 

 هب الو ع تاداسوو تارا لاح هم ۰ مدرن آ نهان و

 "یعاسنمو هح تات ۰ ردمزلا یلامعتسا < اینو

 O EE او نوجارانانل و ء«تدراو نده دام

 اا 2 تف سو هدناف ی نوسوا هساز ووا

 هتشهاوخو باسح یدک قجما كس لف كاذک
 هدندهاهدا سا نده ورع نالوا یم:مو فورصم

 باسا هله . رد رام هبا حو ته ولعو ثع هدقعلوت

 تالنازونه «ندلوا لاک تاو را کسا هلسلئاسوو

 دوخاو نر وک هدنجما لا یدوصتم ندهملصا هبهمدق

 هبهلولو یلاع ها ت ر ا تم کک

 لصحام . نهنلس کج هلک مزال كملتیده هرلار وش ود

 فاككاو

 تالتاسو و اا

 قلا لای

 ینازکشو جایا هدید هنا هبرشب تایقرت
 6 EE ۳ هل وقف و مولع ها ص وصخ 0 تاعادیا

 ندیار ونت

 دادعا یهنکم طنا وو بایسا هچ هدام تاحاتحا

 لامعا نسح كن هرضح سم NE ف ا یاو

 0 هاو تاتش داغ هنامعتسا و
 كاا ناهد هسا لګد هوا نم یاح ییا داناد و مرح ٤

 ینبدل وا ات مح اک هدابز ندن دام هحی ساق و ماود

 هدنرزوا هه رش تایونعم نالوب نیش بارا درک ملت

 ۳ تا هریک هل وصح«تیفرضاخ تاقرت

 تیرمش . ردنایاش ههنحالم و قودت زاردو ر ودیاحرد

Eو و رکف تارا  
 ید یلاطو نی یسهطاحاو لومشیب م

 فّاط و وش

 ابا الصا ندلوبةو ماست هل
 ۰ رداد وه یرکچ4مددا

 ا

 مک هدننسلا

 ات ا ردددکما نیا

 قوذو قوش لاک یانتعم

 فلاطوو یم وش ا

 ت ا هسناردا عاستاو راغدا هی رهن منت الب یم

 ع تافرتو"شلدبا برقت هددمنوا هنهمرکم

 ۰ رول را ی

 ا0ا كتفحو ىح ىا ءا كن رش

 تردف و ته ع یا ضاحشاو ما ما و

 3 لکد

 هوا نت ب قج

  Eمه دام تک وشو ت ۱۳

 هنا را هلبا لاممتسا و ف رص هدتفهح وقح هظفاح و راهظا

 لاطباو قح یاحا هسقوب . رابا اضتفا كالا تاساو

 زکلابیتح . لک
 قح . زامهنلوا لاخدا هتناسنا یانعم هل دیدم حضور

 دتدش هربح لامعا لعلاب نوجا تقشح

 . ردساس اسا هچهندمو هباسنا فئاظو تقشحو

 هدشوربح طناسو نوچ ا ماکحا و نیص رت ساساو 6

 ۳و تاکرح هدنفع كتو . ردلملوا تجار

 هدوج ومتاعادماو. نرش ؛رضاحتایق رت هکدتساماود
 قو زام كعادع لصاوتم هلاک یاذع هلن ییدیدم

 نالوا ساسااسا هجهبهمومع تابح هکناوح . زاسهوا

 0تن



 تا اس هحنلب دا فاو 2ا ق اا لدی و ق

 زنا رخات هدکمرتسوک یر و مکح لاح ردها
E, ۱تءاعسا رب ءدنق وف تاب رکی ےک هام  

 هل منم ند اک وبادآ رلذروک

 ا يا e قر ريغ

 هبامایراناش دتلاق هتعلاخ و تمواقم هبارجا یندصاقتمو

 «نوسل وا تصم سە هدا س

 یتقع> نشود ا هتدصعم 2 هلو ات یتح ٤ ربا يع وا

 تالمکت هققطاق

 كنمظع ق رشوناش - یساسناو شلو

 5 مخاح تب دم : ریشا وا هل دم

 ۱ رهظم هب هدج

 دع ونمو “مھم فلاطو ییدتا فاکت و نیقلت

 ی افک هو ضا بمب ال اب چ كح هس ه دیا اما نسح

a2 ۰ و ۰ ۳ 1 ت  

 حاقو  رظن 2 ندهشاس تایداح شا ناعآ

 كت. وقح هعاب رح ونار ودز رط ا ه رضاح

 راختنمو بقرتم هننیاحم هللاک

 هسا 5

 رودح جی هدتعلوت

 هصاخشا ودا رفا تققح وقح .زامةنل وا ر وص هشداو

 ندتهام واهد انسا هناموکح وما وقا هساد ددان هاتف اضا

 دارفا تععحو قہ E همادا کاج ح زاماقح

 هب 4ب دمت تا و هوم ES هدایژ ندعاخشا و

 ندوب هد ی اکمت هاغ اف ا کد وح ۰ ردا یاعت

 هد رام دا رو یم:فدط و وش را« وکح ۰ رادن راک

 GED ی > اعا صذتح هم زال هدیالام ۳ هر وا لوب

 5 ی رم هلوآ شحم

 تاموکح ینا وج كلاۋسوب هروک هنسلدیا حاضیا هل
 تنشح و ق جک تدم

 هصاخشارتسیا . ردا باجما قمارآ هدنسالماعم کی هندمتم

 ى نوا قلبت هر رک

 . ردیراح قالطا هدتتةحو

 یتتشح وقح هدناصوصخ نداقفاوت هعفانمو لامآ

 ندمست هسیا هدراتهج نیا ضرامت هدضقم ورک « 3

 هلا وحاوش . زامهلوا تاسمرب لاسو ج طلاب لوک

 لهم ەد تح وقح لوقو یر کرواواو ےک
 ماسدتحا ر هچردهن هچءمهاظ رام رانالوا ضرممایو

 (هدنان وهم یساجحم )

 نده داش توام ۱

 [ یدهبام ]

 هاذاود ىدا مسار

 تکی د 3 E ور هک

 9 ۵ راروس دا

 وررا مھ 1

 و یی
 ید ن ر 0 دل وا

4 = ۰ 

 شه وہ هلا ٤ہک 4سنا ر و تخ

 ۱ ی ۰
 روح اھا نوس ارز

 یرانوب

 قذاوم هبیرغوط
 ندنرلقدلوا

 روم و لا تب

 ES رل شان كح وک ا یزع راتحوح هلع ات

 سنا نوجا كم ریدشا اد هارد هست ر هدلوو

 هراحرب هقش ناولو ر کد 0

 یاعاس تا زر اد ههحنا را ولس
 ینجدبمهل وا

 حاد >حا a ماز

 ۱إ
 ناسهتسا  nخا و ا 5 ۰ راروسدیا ت

 3 نادر رخ 8 مالاسا هرب رل هاب كحوک دل وا

 یدالوا هل اع رب ات ر كار راز لناعع هجا ی وس وم

 هل ر وصول و ی دا ت 7 E بولر دن وووا ۳

 هت رزق نا سرخ كنسهبمالسا هنر هتیرازبآ مالسا

 .رویدل وا وزرا
 هس راو تابح كارلا سرخ هلرامالسا هولاحم

 هما ی را اع

 ر تر 0 نر

 یشلرید و وا لس منا تس رخ ت ۳2

 تو 7 میس یر ماللسارب ۳ رده شا هب

 ك زي مالسا رب یزیف نایاسرخ

 هدعیساسهب زا نوا راملاعع . نمهلوا هدنس ببر نیع
 هه مص وصح تا «هةشل قلقا تدح و 7

 2 و ۶

 . ردهتش ەت ٤ہ ر داع

 یهبمالسا و هباردام هب رت زوه كس رازي مالسا



 ۷۱۸ س هفت

 هاب رل زید نانسرُح هدد رص ر یراکحدریا یا و لیصحت

 كردا جازتماو طالخا هدارآ رب یلزودنوک یهجک

 . نمد وا راج ايو

a 
 یری سا قلوا علام هسا رحا *یعاع ٠ ماکحا

 0 ۳ اس كتا ےاست

GAا رارکسعوب  

 یراموب هدا هس رار

 هرل د هاب وک یسدراد

 یکوب ناتو هدنا وده 2

 تاد ےل ا مگ رلمدا فد کنار

 کوا ا كتنادناموف هصاخو كت طاسة رو

 نورا رو و یقسطعت هل ما تكیدع رش ماکحا و

 ماند ا تازاح هر
 ۳ تح تی هدیالوط ِ 

 ۰ 0 تلط ندزرس یا

 رد رع ند و یلا -م كارلا ع

 ما ح
 ۱ هشدل وا ماش رطاخ . یدنم را و یدید

 .یدراهلهج و قیاس نومشم یلادافا كنیدنفا مسار رو

 قلوا ات هد راه ضع , کدمهدیا طض او و بدو وا

 هحهلصف . مروه ددا ر رد هدهسا راو یامحا

 اضر هلا یدفا كا و ا
۶ 

RES۰ ۰  
 و یع) ندا صخش

 ت کک اد ج ی رامسا هاراکب دهاحو یفوت

 كش راکد.د زمساب د درک هسفام ۰ مر وسا و ددر م

 : 2 ۰ که
 ّ اد ا ندب رالرا:م> ندا وم دآرلت اذ وب هم و

 رداج روس را ولت 2 یر فا ت ازا رهظم هل ر و هح

 ,N وہا اس ی :ر دل وا

 تای نالوا عقاو هت انا هرارکع كنید مسار

 قىم رک د ر یا رک ناب وح.م بت و تره یهدفلاس

 .یدرومل و اح یار كر طف ,یدفارب هنچما

 هلن رادنشعر ا جا یدتیا ےہ كنوکوا یراضعب

 كنيدقاممارو ندی دل وا موکحم هطارفا راجرب هدسدرا

 ندنخردنآ وب فقاو رع هنر سارص وصح و هتضام تا د

 ا ا ا یار ل ندا

 ملا ايب

 طف یتسقلس طاس را كن هداوا هدیراع- یدروم 1

 كن هحافندن راقد م هنا وب هد نم نع ع اسا نس> رداق ڭجەر |

 قلن وغروط رب ردق كجمددیا ریدقت یسفالع هبه۶اخ

 هنس را وشم و تب ص ةساا رد ا ضعت : یدرومالراوو.دنجا

 مسار یراةدلوا فقاو ىلخ ندباخ هنیراکفاو تام

 یرادتقاوتفال ینا نط صوص «یدذک كدبدقا

 ا ساد4 م ویک ع ام لگد هد س4 صد ضا عا هاشم

 ااا شفاط e نداال ةمول هدلووو كنا
 ار کاتا کرج ر هلو اناعن

 مانخ هل سر د اک كنحا و قود یهدنحف] الشاب

 هب 4جا نسح رب ەدە اس ر كرادهقارط هد ع وشو یتسلوا

 فاع كد ماوب هدلاح کیدا دمها ین مل هديا نارتقا

 لاوحاو هققد تایسحكنیدنفا مسار كرەر وك ینکیدتبا

 كنیرازوسو ینیدلوب بولوب عوقو لدې هدنسهحور

 هداح و یغیدل و عبات هنسکداه ندرارعاو رازخا

 ۳۳۰ الرا تواوا ییهلوا تامولعم هدنفح
 یرلزو سو E هاا هدل وب هب و ردو 0 ی وو

 ھو Sxl بودیا ل اش "هققح یاصع بلاط م

 ناق وو ین وکو ا یش راق هلامحا

 لج ناروف

 نالوا نو: ور تارالدخا

 مو ندا هج نوت هنا وعم

 جرو جرهر, قرەقچ زوس كسب ندنغا یهو كماما
 تهج ر كسدنفا مار نوجا 9 نادم هب یوم

 ۳۳۳ اار تاها یو هدنلاخ تدحو
 هاهح و ههو هوا حجار هتسکزا اه ندتمدخ و

 وا هسرولوا
 هل اع یتحهلوا هدش روح كّعا مالک ةرادا هلتروص ه

 8 رو واكنهمک رب نالو هدتعضوو نوسا

 . یدرویروط بودیا

 كدا مار

 . یدر وییدیا

 راکفا عون ج واوب هدلاح هو
 نر دقس یا فرا كما

 مانخ هنزوس یدنقا مسار کیدا یالوط ندنو

IAGتا  Aیدرلروسال رف یرلاد ز زرتسیاز وسرات , 



 قلا ئاب

 ی ف ر روم و EET ۲ یاناس

 كمما هشام A e هرزوا هد وديا قلت

 ندنجدلوا كعد كمرو همسر تمهار هرلزوسوب

 یرامدآ و نوا قمالکا ین هعقا و بلاطم زک ی کی داد

 زی هرک و ص رازوسنک رل و ای وس راذوا . قدرا

 . ( زرایب ینمهرک اذم
 تلنکش نوناق كمنا هتحابمو هعقانم هلرانو هسقوب

 ( ۰ رولوا

 همه اهد نر فا ه>اوخ ) هنیرزوا كلوب

 نوت نوتن املع . یاد ( یعراو كج هبا رس زوص

 ندفرطر « یالاق هدنجما هارحتمو ها کج عضو رب

 هدقهزوط هدف رط یشراف طنف «,یدرواخد یکد یک
Eبنا" یهدندازوک نت وک راه رح نفاق  

 . یدولروقاب هللد> یشراق «ندیدلصف تباعک و هلرظن

 -روقلاقهکعا تحصت هزب !یلهجاوخ۰,! ای) لاح ناسل و

 نکس یدرةل تفح ر هدارو یدمش هک

 رک سرو ها نا SN عاما

 ین راک تیا كد ( زکرداک یەم روط یک لکه هداروب

 روا با رشا

 نالغ نکست هدا املع لوا ندنمرک هسلجم
 لالوط ندراتحصت دا یشراف هاصع نوچ ا

 هدنشابو) نالوا باء رهظم هدایز لا ندا رکسع نوکوا

 هنیزوس ( زاگ مزال قاوا زیتیلق تناسناهلفلوا قیراص
 یخیدنال رةش وو هدنفح یدنک دلرکسع هاغل وا بطاح

 ر هداج یدنفا (ییهد) نانلو شمالک | ییا ندا

 راق> ندوو هسردک ندعط۲ وس یدرقل و تفح

 | قاوا رلهن اهد
 شبردینادل و دوجوم یلاعح ر ۷

 زوس تفح ییارب نیزسقع وقوط هنویاص هیوص كردیا
 هدنراوج یسرک یتجدیاوا بولوا

 هز کد ندک دا ةر واتم هد راعا ندرت ورم تاقت

 زسلکوک كب

 ها ۳
 ی ھا ئی روس

NEزوس کیا رو . ید ح ٩ ید ر ®  

 ۷٤4 س هفت

 كم دی وش ارز هنسهداغآنوضم ید .یدلبوم

 2 یدروهسا

 یراکحهسهدا لا ردا كماوع (

 ندنلف

 ی
 رسم مش

a الاثم ۰ 9۵ ندا ههوو هر داع لاوحا 

 اا داعم هاا ر واصآ ضا رانم هر 4. ھو اب

 راش تا لاو تابع یازجا هدن را وح

 وإ 2 وک

 هدنرز وا هم وم راکفا

 العا دارا رخ زیاد هنکچ هاب ا عنم كارو ر

 : ردیا لساخ رات نب

 ا ار و عو وحسم ددیس4- دمت یتک» تا

 »۰ ردیا مک تموح>

 رل» دقخ چیه رلهچاوخ ةاص

Eكذيدفاییهد هید ران وسلا لاعفا 2 كرەبد  

 چه هنوز را ءار ل

 نده وس روس

 بہت هاح چر وش کیدا دارا

 راد دتا

 . زرو اط یر روس یا وسو

 . رایدوغاب هید كقاب یز وس كجا وخ

 ز و « راهطا راربغا اب داع نوجا یردعا ساع

 یر یهجاوخ و

 طباضرت یالاق- ندن هندرا لاک و

 ید كم هلشرا قح كم هلکب د یخ كاب وس قح فا رح 1و

 هل هر وا و 0 45 هداس هل راد مدال

 کک هرک-ندتطو رشمو .یدالشابدکم رب و هلولو ر

 ةد رۋ غا تعلى N ا ی

 ورداق هدلاح ییدتا تمدخ هدرابهراح هدالم قحو

 . یدلبا نامرد یغبدلراقح هج راخ

 هیدشب و را رب كرا رکسع هلبا هل هنا وون

 راثوءبم نوجا قمامراق ج ندنرغج نونبسب یشیا ناه
 یرلداعا هتریدنک و یراد وف راو

 دا ته ها یا

 ۰ رویا ءدعاس« زار هزب قثر E راک فاو

Eنآ رب فتا هرز ام رم ی  

 نیماسز کد رتسیاو ماه هنس هراج اراش زککدتنا لوا
 : راد د : زکلکید ەد وم



 قلا لا

 زا ر, یبما یوو e e و

 یدالش هد 19 ۵ في بم ام ۰

 [ راو یدبام ]

Eیو  

 ندنف احس مالسا خم رات

 [ دعبام ]

 هدارکوص ندنوا( كلام ) ارکوص ند( رضن ) بانج
 باب یرات مت 0

 نایک د لا عج

 لئام یدل وا یربهغس رو

 شی رشت یجارتحا ر یف رءدم بارا دوخای <
E It(شرف) هود كل بندن دل و هد* مزال 2  

 ی رق) هد« دایحا و دال و وا کرد رهو باج نالا یاد

 نده رب دل ]ولم یهدنع ا ابح نامز رك ا راشە . رىنەد

 ی راشاط ب وقر ۳ تس ( ل JS دم .ع ن نام (

 هرج وت اک وا و قعاب وا ا روا 9 لق هلم

 ید شا لو هننهح ( ا 434,4 هر کم al رکف كاا

 < رزوا SE رج بوالب وط یتسهلف و موق رهف بأج

 ِ 3 تا ِ ۱ ءا
 ا ا ا یرارج رکشا دزهدیاموب

 را ودصل SET ردو هنسچ وا ۰ یدهللا 1 ا ز دقداورم 1 ۶ لاح

۰ 
  e]ید تاح كر هدلو هدهسدلوتر وو 7

 اسا تک ی ر

 i بر-لا ناب یقرش وناث ءزاوآ گل رو 0 ولو

۶ .۱ 5 ۶ 

 یداننمو ھىچ كا كەدەي زا اطقا

 . یدل وا

 ی AI لام كج هلو ود ورا

 كهحو قاخحاام SE م اک

 نوا لب | ۱ ۰ لا ی ولو هد کلا «

 كا كم دب ام لاف «

 ر كتغوح ند رج ندا تم رک یارجا هدنع اا

 ادتبا هلا (وذ) یک ( یاوتوذ ) ( رانشوذ ) ( نین رفلاوذ )
 . رلبتهد(نعءاوذا) هتسهلچ هاق رط بیلخآ ندنکیدتیا

 ءردنددحم اصن نال وا «(بلاخ) یم ودخم یعالک « كالا راصنا و
 «ه(یول) ندنوا .۰(بلاغ) ندرهف یدمح ا رینم عاعش

ITدادجا هدسک ناخ ید الاسا  

 یشارف تسایر +اب زا را ر لا قوجرب یک یارک
 دوس تبادر تو تک شا

 3 رازوکهمج ن رلود ( هب ورحلاموب ) هوا . یدیاترس

 رەد دارا ر ہا توالب وط ینم وف کمر یاس ) 4

 رف a رل وله ) کک a ر>یس و ملظعءام

 e ر و یجالوا ثداح مظعرخر هدم رح

 یداتم هیهل | ثومبموا هلا را خا یکج هک هر وهظ

 رلبا هبوب

 دج ىلا نا لع

 13 رخ یو ا اار

 هب وعد ءا وحف لوح اس ىلا

 اال دخ قلا یس ةربشعلا نیح

 2 یدر وق وا ی رات

 لاق كنکرت ِت امآ) ڭا ول وا داربا) اح هدر لد طخ

 00 لام . رد ورم یدل وا یرا:رضح لو

 هل وسدوخاب « ییهداعلاقوث هی ورپ هدرلبیع ] ی.هلج

 ذاا هرات سأر یوم تا تمدا و

 تلف فو کم "یلاها ندنرکدتبا

 ی ر ی هک ید رلشم هلن ادعرع راتءادیم ییلاحت راهنسكسکر دقهنن ودح

 هعق و ۳ و

 لیدس هدر و رح

 °01 ت را لع هدئسارا لوهعقو هاتو ارام

 « لف ٌةعقو و د
 رل دنس قرهل 1 هراب

 3 یوس ثعبه ال هلل ر وه كمالسا هددسا یداماص

 هرزواقل وا یندرمكمالسا حر یربمخس تر | رخ و٥

 ۰ یدلب د

 ءار باط )ادبع تافو ۱ هد

 2 لود

 9 هدا کوضردیوا (هس) ارت OS ک7

 یمسا كيالک اح . یدل وا بایماک هلا ی لس

 دوخاب 0 ندنیدشا دص ا بالک بول وا )م > )



 ۷۵۱ س هغي قم لا نایب

 دای هاسناونع ( بالک) ند کردهلا هقاضمو هلام هیادعا

 تعاحش نوتفم عیطلاب « راب ع . ردشمالشاب هغ ولوا

 کف روا ربات هدایت
 6 جرزخ «سوا < رد> ا :ی رل ةج وج

 9 تلک < دهف دا

 یال:هدیعس « راسب « حار « قوز رم : یر !هلوک نکلا

 . یدراردبا مسوت هلرامسا لزوک
 ور و رب یک كنوب یتح

 ا . ردن وچ ا هلناقم اا نمرانمهد راقجوج و
 E یاوج رد ص وصح هز یدک

 هلا ی-ماسا هرس رغم تااوح

 شلور وص E ہا سعا

 : 5 ا (د ز) و زوده هدناف و كاك

 روت لحاح ؛ مرکم مودخوب کی ملات تر

 یکم تموکحو هتک تاو هرخ الا بواوا ما رحف

 یسهدلاو كرز . یدیا ( بالک ن یصق ) ندا زارحا
 ( هعاضق ی ) هحنلاق لوط ندیالک ( ورع تش همطاف )

 (مازخن هعسر) نالوا شک هک حج ندنتعاح

 هدلاح یی دل وا هدزناب ا . ىدراو همدآ ر ا

 هنعف و« ( هرذع ) ندنسحاو ماش هلا یون جوز

 -روغوط قحوح هدر هدنمآن ) حارز ) هداروا كرهدک

 اد یوو ةدنبنارا E رو
 قوا نرکر .یدررا یک و تی

 هب رزوا یعاهلعو هعزانم هاب رب ندسارقا كنسابا

 تو فن ماا هلق را رادلا بی یع . یدیز باولغم فا رح

 « تکنیراید ككإاب « قچ ندمارآ . كد ندر
 نیزح دیز نالوا رات ندزوسوب . ىدا ماکسلا هاکعد
 یتیدل وا ےک كني ردپ ندنسهدلاو بولک هدلاحرب نیکو

 یهدلاو .یدروص یادولو یسهر یدلصانط ومو

 i ندنسهداب كرلنوا كەدلب كس ! مدال وا »

 كن ( هره نب بالک) نس

 اهد ندنسه كددارفا هعاضت ی ندزکنبدلوا لغوا

 ست هنوز دنزرف كرد « كتتسلبحا اهدو ۲
 ات

 ۰ ردل رخ ندموق كرات وا

 . یدتا

ES eS ) هردع ضرا ) 

 یک ۳و و ناالک ۳

 یغیدلوا بیع

 نالا رخ یرد لصاو ینموق هلا

ta لح 9 ۰ ید ا قمح هلو اهج وتم هزاح ۰ در 

۰ 

 حاخو اا تک مع ربح ا5 ردو درج رس وم E ی.هدلاو

 نامز . یدهلا هصوت یتسهمتک همازح هدب هلا هعاضق

 کمو یار ه زاح هددب از رار ا جاج هد دورو كح

 O قح هس رز وآ یسامتد اط یدک هدندورو

 دل رلبل کم

 با شرور هد رو رط 8 و دال

 یدلوا یهابم هلتلئا هداسو فرش نالوا

 یاصقا هح عز

 . یداریو یناونع ( یعقر هنسیدنک ن ینیدلوا

 ئىدا را مشا هل ر وص واو

 یلو (هیشبح نب لیاح ) ندهعازخ یب تقو وا
 ااصاو تدا كسصف . ىدا کم ربهاو

 داباد بورو ی ( یح ) یزه نت کت

 تا بونالهتسخ ( اح ) ا تدمرب یا
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 هلتهج ینیدولوب هزجاعو نداق هسيا یح . یریوهیایح

 تتفاوماکو هدلیلح .یدتنا لکوت یجوز هبهفظو وب

 ترخآ مزاع كرهدیا ناتن دهع لو یداماد یتحو

 ههفطو یاشا تددهو بجحومرب « یصق . یدلوا

 راز هلا تا حاتم هدهسا د هتسأ كما تام

 ءرابعازخ نادا ییذجاق> ندنرالا هد تانکمتموکح

 فا رشادادرتسالا ندسصق ااا توام لوا یدار کوب

 ورم ن ماس ) نالہ هسد ( ناش غوا ) ندهعازخ

 . رایدتنا ماست ه ( ناکام ن یول نب

 رادرک دب شادعرب ا

 حاتفم لماح یرالا نهم ا حا ر هوشن ندنجن ال وا

 ماع قحا وا . یدلکد راک ك یتىلھا ىو



Vo — هففگ 

 هدااح ر كج هام هل وا یعداخ كيا رش مرو یعوادم

 ۰ روسهدا شا تمدح ڭم کم ت ندنیدنل و

 هد رااتیم ارالد كق اط شک ا

 لناوحم مسو درفب برطهو ی ی

 لكلا وال حارلا ف یحار

 ۰ هدن راحاص ازفا حورو رویا یس درم

 ؟ قاس وص یاهم یدل وا حص

 ) اش مجوتف حاتح ی هددش چ

 ۰ یدر وم؛دلاح ہرا “لازا هل ز ايت

 ناک هل و هح هدشو مر یدلیا لک هجکر ب

 هشدا بواب هکدجما 5 زا

 سالا رخ یگ دو تک 1

 شوج اشوج قوذ
 تار یدجا

 تی باربس یز ناج مزونهو تشک یہ مخ
 تسب بات تارمشرک لد "یا رخآ روخ دوخ نوخ

 شو یرام ول وط ۰ شمر ود یرثب وک هحنسادم

 توتاب هام رمتم كلزوناماس هدا یییداما اف الاح نكشف

 دی رصق یت حاتغم هنهریو بارش مولوطرب قرەلۆاب
 وش كناشءغوا : یدش مالشاب کم هل وس یک دا

 هصق بانتج ندنفرط ناراشوه سد نارکم نایذه

 كم رحرب شوخ رس هلو ینارش حاتفم بوليرو ربخ

 ی رال ےس . ییدل وا نا مان لی هعا صالح ندا

 یدتسا مات ید حاتغم دعو تح ومر بواک هل اراشم

E ESهرو نو هدر هاب | بآ رش مول وط رب  - 

 کج هدیا هالا ناشنع وا

E 
 ا وک

 حار شام ناما ه۰نیسلک اک

 حاتفم هدلا نم راو نہال اق

 نو فو تا رش و یدلوا ی ر اکو هل س اار

 , یدتسا ملسا هو يب حاتفم قروهلا

 قلا نایب

 دامشا یراضح هداژسو داد وش , یھت باسج

 هنلامتساد یپیام تب تاادس هلا فا رش ا كرهدیا

 هب همر E یر N شا

 نالع ین دل وا یرادحاتقم و بوران ا

 لغ وا لوس ا

 ۰ یدر داتا

 كياش»ع وبا هاب |

 ۱ ادا ل ی متتا هدد رص کک دلک هنشاب

 لامخ حاستفم دادرتساو یدالک |

 لقع 9 یحر هو تن

 هدهسلدش ود هنماخ

 ( ناشبع یا نم هقفص رسخا  قرولاف مع یشن

 ۰ یدهعا جاتنا یهدرب هقشاب ندنراشتنا كلام برسض

 ۳۳ ۲ ا مداد ندای عواد لو
DL 

 را ایا مع وا هشح اف

 نیغ هد اص وصخ ستون یا ۳4 شک تک

 ۰ را دا دارا و اح

 بالک نب یعقو یر مارک دادج |

 هالا یم تب تنادس هللا فیرش حاتفم « یعف

 اا ی دد شاوا لنا هکمتمرکح انمضو شغا
 را ید سا كعا ارحاو ی-هلعو ترک

 عزام هنتراماو تموکح یافا لعفلاب یسلخایم رتک الا

 بواق بوشر

 دناقعو هبلعاح

 یا را هدهسدقمضرا . یدروسولوا

 تاداع مثاط رب نرب ءیلاص لوک هیهافاخ
 نددکرابم ةع وا  یریهطت كنارقلاءا ةحاس ندهفیخس

 ِ ی تایل ا ی

 . یدالخا هتمارآ هراح هود ندم "یلاوح كرانوب

 8 ۳ اوب هدنکم ندندافحا ( كاام ن رهف )

 | ندلئابقفارطاهرواشلاب اغ هلا تاوذ

 ا راتحندمر > د واح تا زح ی

 و

 دل و | هچ او هی دلرا.ازخ

 هحنا رو رارف

 نجارزر یردار اولو هل هد ( هر 3 ( یولسم

 2 یدابا بلاط یس 'واعم ب و زا هب ) ر

 رار, هلی رلرد رب رک د حل ی وت کم ك صق ۰ گی رز N ۱ کا

 . A rله ۳



 ۷۵۳ س هفیح یا نایب

 دلرهدیا لکشت ریفع مج رب ندنراروالد ( هعاضق یر
 : یدک هب کم هدنمسوم جح

 قجالوا یسهارجا هو E منع
 كاوصا (هزاحا) الوا <

 راز

 هد ( یم ۱ ا ںوسا ندا عو - یدک ا

 كجاحح نالوا كجهدک هکم درکص ندقدروطوا
 (هف وص) نیهتسیا قالو ط عباتهنیرافک یداکیراتکر ح

rةالوا نو وا نوشا  

 نانولوپ یدنزرف رب هدیزک كا كاسنواو هلبعاسا
 هد وه یهالادا ء و ینکج هلک م زالى الو ا دنا هلاک

 هامل وا یراجامدعب كراوه لوصا وب ندا بیذعآ هرب

 هدالاقم ر E یدتا تشآ هنعفر

 هات نوجا تاتا هد البف یلاوق دره و
 . یدقح هلو ایجوتم اه کم بوتلاق لداش هلدارفا
 عنامهنسهنانکش دادبتسا ےک رح وش كصف ( هفوه ی )

 تاوطتتسو ةناعوآ تو 9 هدهس دهتسا قلوا

 . یدلوا روح کاک یرک بوکروا ندنسهناردام

 نالوا دادنتسا ریز هحاحح ۳ دقا تدم «عا

 یدلوایشاردصا تیک 4 ریش رب و

 كنهنارورپ تبرح ثبت وش . هعازخ ی یارشا نکل

 لاوز نرق هدی راهادنسم مک BESE الا

 یغجاقح ندنرالا ا ا تدوکحو :ینکچهلبا

 هبا لئاق ضعب راسو ( رکب ی ) ندنرلکدتبا ءاردا
 حطباو . راید شیلا هیقعت ییرکع كيصق قافتالاب

 هع زا مرا.دراقح هع زانم رب ندقوچیه كرهشذ هدیداو

 هداب ۰ یھ ۰ یدا وا

 تام دا دنه یعرح تهر تا اهل امور ما

 رحم هب هلن اقم هرحاش» هبهرحاشم

 رحر,تو مارح

 یدال( هب را راحات ۳ راد مک ددد هس ده وس یغ>حالوا

 ا ۳2

 ا رم +۶۱ رخ ی و بل اغ یک ر ۹ دارم ور تک

 IE ضر كنف رط یدلوا بلاط هرو

 4 اء نوت و واع یدر رس هحرل ع اسو

 ی ها سا رس

 ینوک یساریاو . یدادیآنییمت مکح ( فوع ن رمی)
 لصف هد رک هاکشب

 دل ۾ قرهقح هاتو عقوم « رم

 . یدلریدشالرارف

 ET ا

 یسهعا ی وعد

 كرا ۸دیا لق هد ران وا تور و رلب ءار = یشد

 .یدتا مکح یسامهلوا ورم

 هدنلحاد ید ودح یهلا مرح هن رز وا ۳ = وش

 ید

 چ ھ ندهعاز <= دارفا و كم رو نادم هب یدعل و

 ا طف كم ەم رب ك ر ی (( رم ہا ( کار

 اح یتاقاهدکم لاج كرل دا

alهدنداحس رصع ی تب و 5 .در و هیص) بو زاب  

 هطاصمر هلط رشقاوا و

 شلوا یراح ردق هدماطاصم ( هیدح ) نایدیا دمع

 قرداوا حاد 4 یر ناسا هعارخ ی یااه تفو واو
 lL 1 کک ا

 دو عندا ح یکم حو یت وک یدشعا لاما

 ههعازخ ی 1 ی ) نان ول وهدنناماكشب رو هلاج

 . یدشلک هعوقو هتیرزوا یزواجت
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 هفارطا ردقهننامز ك صق هدهسشلوا ىه و تالعامسا

 دارفاكر 1 لعسا دالوا كر 5 یدشم؛) دیا اسب

E 

eهدنلجاد هالا تب دودح دار هدنآتماقا هدحراخ  

 راروت ولو هدرا وج كه رش تا ی رلزود و

 و اصن ۱ 1 یدراربنکح انا تمرح نالوا یرو رە

 را ر هلغلوا رده نایاشند رظن هل 0-۰ مارتحا ها

 « یصق نروک یغیدنولوب یلارمع عنام كهك راوج

 فارطا یژیرف “ہو هج واوا تراما لا لالقتسالاب

 E ها ر ومعم كرلاروا كرهدیا ناسا هد

 ندنغیدلوا مرنلم هدهدارغ تعیرش مرح تمرح ۳

 هصوصخ و یرلت رضح دنا هلالاواص هلاو هباع هانیتلاسر

 حس رف نا2لث ه هکمن وجا تحاح عفدیح ۰ رلردب| تباعر تباغ

 . يدراردک ردق هعضومیهدنمان ( سمقم ) نانولو هدهفام



 لوح مه هلروص وب هکنوج . یدلوب تمکح تقفاوم
 ۱ ِك

£ ۰ 

 كلی اللعم ار

 هد ء ییثج هلوا رازدهرومعم رب هدنجا نامز ز

 هدهالا تد ناربج كاب سعنان ولون لاق هنا سدو

 یدرولم یخ ها ما رتحا

 ی راتتفاوهومهف هشبرق دارفا ییماس رکف وش
 راحشادد وا هک یدا سعو | هضارتعارا ۳7 کما لایعحیسا

 ا یدق 2 یدیا یسهلدسم یاو كمرح 2 راحاغا

 كعطق وب نداغجال وا فو رص ءهریخ هلتهج یفج همنالل وق
 الوا بویه وس ینکج مهلیدبا یتات مرح تدرح كته
 را هما | دی ىا رب وكلا
 . رایدناب رلوا هنفارطا كم كم تب لدول اغا نا سک
 -ارطا تیماتع«همک و قاوا هاکرذک هدتسارا كرلوا و

 لوح هری دوار قلشو هرزوا كاریا فاوط هدنز

 ِِ ( تار فال ) ن الاهجنموبهحاس یک

 ترابع ندفالعم و هبک مرح توو وا رددوا دا

 ردت ه یو راف دين یدقو راود هدفا رطا بولوا

 ناش ك ه5 مار راشم نامز هدهیدلاق هللر وص وب

 را را دات و ۱ طاو شلدا
 یک راود 7 هصرت هدهنف

 LS هدرلنامز فاتح هللاتب فرش مرح )

 هزمنح هدهشلو ینااح یىدمشك رەلىدىا حیسوت و ریممآ

 ه هلاتم رب همش البصق راد اکوا ندنشدالوا قلعت

 ا e eT تا (ژر

Eهیّکم جراخ ین رکید مق  

E EAا 9ر  

 1 ا ا اا شرف ) دول هدجراخ

 رووا ر

 ۔اص ی ہلا مش اک ی ۰ یدو | وا دع رب م ند لم

 رود ا ا
 ییدشا اعنا

 ھو نک اغا چاق ر

 ( ناعةعق ) ىراترضح رب زا ن هللادع

 هنرزوا م وز ها

 «هحاغا

 لا م هند

 , ردشمنانار E ربیعص را لپاق

 ناش يروهط ندحاطلا شرف هدالرعدنا مراکلابح

 . یدرترآ یراهرشو
 اشنا ك.عق « لزنم ناليباب كلبا هددکم

 رشا هدنتمادر تح هدارو کیدا هناخ ییدتا

 و

 او زا
 .وصخر وما تب رب ك رهدآ لکش تنه 5 0 دد

  : ESودار واتاعاتم ۱

 هدارواههطاصم 3 را .د ادقعهدار واټ رح ءا ول ۰ رول وا

 دارفا و ر ردا ر ۱ یه هصالخ > ساب رب و زا رگ ره هدار

 ۰ ءدرولوا لمعلاروتسد هشا رف

 ساجو هراشتسا لع ےس SR تک ا 9

 هارون ۰ یدشارب ویماهودنلارا دو تا ناب وا ° یک ادم

 لصاوهلاک نسدلره۶ شاب قرف كناضعا قج هلوا لخ اد

 ماطر هددص ملال وب کی دا طو رشه یوا رادهبلو

 بوشراق هبهرکا ذم هلراجنک یناغلدو كفجوج قلوچ
 ۰ یدپا كما 2 یرادر و 6 هناط رغم و هناللغط

 شمامق > یلاقصز ونه كاهجواهرزوآ قلوا هعفد تانا

 لالخا یطرش وب یلوبق هساحم هدلاح ینیدلوا جنک رب
 رده

 ندننافویک ینیدلواهدننا> لاح كبصق هودنلاراد

aهرخ م ل ۳5 یلاخ ندقل وان شر و رو هدیه  

 7 خر هشدخ ترضح نیم وام | 2 سا

 ۰ رد و و و تر ) یسهدار ر دار

 زه فو هدهملار اسم
 2م

 هب هب وأ ھ i گرد كس

 یک تفرش تکی دادج | 2 ۳۲ 4الا دبع و سا

 نب : «تیرزوا یوا راجود 0 هد ؟ كدناص نوح
 هدمالسارود نکشاآ هبا رش مواط رب هدهط:اح توو قوا

 ۳ ۱۱ تای یلد بوتاصههرد كس زوب

 لقتنم هرل ساع هود اراد د 2 اهد ردشەر و یاوج

 0 ا ناك رووا لوا

 ا 3 یاد دم هبرب بول ریدقس ن



 قلا ناب

 باق هشرش مرح بول ردجا یراوید كوا,هدنسهلئس
 : ردشدا قالا

 راو یدعبام

 یولولا سهاط

 تسداهد هارخ فاش ص

 ددا ناهح هرومعع 3

 مهم مچی حب

 رده رب هارخ فاکش یه

 رلوک هناهج درومعم هکناص
 ردگام لقجآ كب یسهدخ

 زدقو اضف هحول یبهرهح

 ٩

 مهسروک یراقم تاملط

 ا بآ بارس كم ریلیسک

 مدع نامن همرکف رولوموک

 اد ردهاحرس رالعا یچنآ

$ 

 ناور تاح ازهیرک هدنخ

 دایرف ردا قج وج هاسم وط
 ناهجو هردام م ور نمهزکب

 دانا دهم اب لکد راط ردق وا

۳3 

 یدز.شود ها یا

 يک ات رگ یدیهسا وا ي شل

 ۷ و و — هئو

 یدانر هناهاو رودوفروف

 یماهلا یادن مه ردیشیا

 راک برا هز وک

 مالط تاحیم هدفرط رب

 رقم “هلل وا رشح لوه

 مارا ی دم هلها

8 
 تاس هاکباوخ راهحک

 حاوراردیا قوسهقرممت یرکف

 تاسح نا E و

 حاضیا ردیا رلمن هکقاب هز
ES 

 یزاجا رس یمرالکا زجاع

 ؟ زارا هنب یزجاع نهلیوس
 ! یزار تلاوت ها ا

 هل وا
 ر

 زاسا ی مالک ڪه 5

$ 
 الاخ كلمت م یز

 ۰ 7 رب هکداصا رالابوا

 شن وکلا راغوط

 اش 9 کک نامز وا

8 
 رد

 مو ماشتحا هک اخر ] س زو

 رداح سه و> كاخ هام

 و نال رسآرس ا

7 

NST 
 ردقشاع هآ هداحاو وح

 ساسحا رداد مارل فن ك وص

 ردقطانیدوح و را میح سه

۹ 
۴ 



 ۷۰۰ س هيت

 زالوا ماستبا هلکهروک یربش
 رب ها رد ریش و لا

 زالوا ماقا هحور ضاا

 رفزوقهش ردهزر ا یت كرب

 ٩

 ندا لف . كيامز یه
 راقحهارخندی ار ومه ی رم

 ندننابح هوم كااط

 راقیج اک لعق ۰ مد ف

$ 
 نو هاب دن ادش كر صع هڪ

 ناش لکاهیر وسر رو روط

 نوک ن

 نایب حوروا یعدآ ردپا لال

 دل حالص ِلع

 . کا داقنم یه

 راجع

 یدرلان« د لا لولا فا لع یدد

 [ دعب ام]

 داسا توقف هلا هد ماع یعاساو لوطم ملک

 ربع سا تبسذ هت رالتاق رک

 هنماههاشود كل ول م هددحا لوقلا ن

 قاازموا . هغالب هفساف . هیهریدا ۳ ییدنلکوب
 كيارتش ناشلوا داهمشا هاستاسا ب واما الواب همادوا

 ۱۰ تنم م

 ته
 هد رلتهح ندا قات و تا رضاع تند دار هل دی |

 ضعل یخضا رتعاو

 اد هنم زیام

 ۰ ءاررج ۰ كن راح ۰ كاما و

 لش یسەفىط] راعشا ضع هلا یلاوحا رم

 ها نان لوح تره اوا داو یک
 هک شل سوت هجرت لوصا قفاوم هام ز هوش هخ دل وا

 س وه هتهح وا د وخا نەما هجرت لوصا ۰ تفکو

 هریاس هلواترمها زاح هدنرظن مولع هباط نالوب شما

 هسرلک مزال كما فاصنا لازبا اهد زارب هکلب

 درج ندراقلنقشاط ندرلهکی ES ۰ 3 لوقلا

 باتکوب ینح . ردهانک ك مەلا میلست ینوب , ردکلام

 قوا شهروک یتوخجم یازج زعاداقتنا یهدنفح
 هدهرا س طاقت رهط نلیدیا داقتنا یی

 ك . لس هناللشغاب هتناها نالوا زارا

 ا

 لباق یوغع ق

 رباکا صاوخ یک ینازاتفت هسیا

 بدا ناسل هلبا راختفا یتسمدب کناه ریلیب مک هدنقح
 ردقوا هګ روعقو هتشیا . ردقاوا شم« الدنا هظفاحم

 كدجحلا لوقلا هدداتتنا ماقم رک | هکردماظعا هتسیاذ

 ۱۳ ا اک ا ا لف اع ی رلهطفوا :زکلاب

 ى« دما لوقلا» ؛ یدزالاف تحاح هثش هقشاب كد

 یرلکدهلس یثراق هباتکوب كرانالوا شمهما هملاطمهماع

 ۳۲ نوح یراعا دادا نهج وب

 ۰ هدراوب مهناز ح اع دصفم درا ت ادامتیا قحا

 راو هثطخر نالوا

 . یدر دبا ت

 EA نام«ج وق ینقاط صخلت یادش راف هر

 نالواعقاو هدئروص كج هدبا لیزتت کرد نکی ناک
 كالهداسلا قراخرب سانت« هلتمظعوب هتشرا « هلا عدم

 ضرع هدر وض ر ع ومس» اهد « ندنش اهد یتفیدعلوب

 ۰ ردقل وا شعا

 چ وا ییا هدلوطم .. نوسلروب یاصنا یدمش

 جافرب ی هدامروفر E یار هدف

 ۳۳۱۰ دشا ود نا هلو یداصت هاناو
 .ردیال وق كمهلب وس زوس اد ا روس

 هضحادم نام وا « هراشح نالاق هدرلهرا وا هدر اب

 نامزوا هساوا قجالبتآ رادتجا ءوطخ رب هدیرغ وط

 توطس هحتالوا هقشا ندا راس هنسد راک كتابا

- < .-* e reee 



 ۷ ۵۷ س هل

 یدنفا ینهذ توا . راقح یلوکلا س لضاف هلشاهمو

 نانالپ وط هدنتلآ یذهم ما « صخلت ی

 نامرتهقوت ندنا هدهعرب نیک تس ار وا
 وے و شک رکو یک هارب رر همش

 رشو هدنسهرآ یزاقانوغرو كتسفظو نالوا

Eیل | :تشدا  

 نهرکوآ یزوقط قاتسقط زوب شب ند ووا روا
 «نایبهرظام لبح هجراکین .. لکد یک یسیاکح ناولهم

 ها یرادتتقا دنلب تبع یک نور رک
 كب هدیشراق هبهدند روهد زرابم و نلیا راددزرل

 . شادیا دارا تالخ ضعب ففخ كب « زسکهروس
 كمااراش« لضاف هسنالب وط هر ر یه كره وب

 نالو فور ییا وو
 ىلوق « نر رظانال تضرع ىلا كوكشلا عفدناف » كتر

 هلقمالوا زاح ینهدایز ندنتها قاوا لباق ید هلبا

 كلاثءا و رک ص و نوح هربا هدینار وش رار

 ر انداع هاا ییتهینومع تتار ا
 تاک: یرکسا ناس 6 ند ع

 یزوب هلکماسهدااوتحا ك (دجلا لوقلا ) هب رعمع#

 كج وس نوجا ارعا ج تاللحم نوجا ینیدنراغآ

 نالو هدلا ندنش ندقازوا . ردشعا هئ هیامرسر

 . هقشاب هد ٹا ا ح ورش

 ضرع ینساروشث مدقم ند مر و ماتخ هب همت

 او تسانمر هدنسهرآ یدقا ینهذ هلا ربتف هکصهریا
 یعاسم ندشیدع وهم هفراسعمر یخ تمودخر

 یک ینیدلوا دنتسم هبیصخش ببسرپ چیه مهنازج ع

 هدنراقح و .قلوا و ظوخح هدمرانن یرلهیملع تءق

 نالوا هدایر ند راد رت وک هدف نارا كد 8

 هب ه.مالسا مولع هدتندم رمحع وش هرزوا قااققاب ممرح

 لن وذ یخ دقوت> كتما مظاعاندیا قبسیسهدب زک رب تام دخ

 تعهدخ ر هنازبحان هفرامو مولع هاتهج کج هلک م زال قملوب

 ضرع تاج هفحنرب ق افوا یراق هفالسا حاوراو

 قفوتلا هلا نمو . ردنراع ندا

 راطخا

 یدلوا قاعتم نددحلا لوةلا لمهبیداقتنا تارقف

 له اتع هلیسهرابع یدک هل راو صون هفت رالح

  مهفت هلقح یم عوضوم کا ی ا

 هنب هسرولوا بج وم یی واعت مالک ندا اضتفا ىل نوجا

 6 ا راصخا ن ا یدک

 SA O نکا وا سر

 هلن را تاک ره دزا هدر . ربقح ها وا یو لق
 دوخایومداخ هحاضیا یدیعا لولا اردا هقشاب نددافتنا

 تانا ضم نالوا مزال نوجا ثحم ینیدناوب دناع
 . ردقح هل وب ید تام ول مو

 راو یدعبام

۰ 
 ی ربص و

 سو © سس

| 
f Nhs ls ہنزہ 

 : هفرور دوروم نددوکس

 ! ردب زجاع ضورعم
 "فا تمالس . نصر یهطورمم تموکح ٌءرادا

 ناتو تاعالتما نکا نوا نت یو
 ا تام نیجااتح موها نارک هو نم ناار

 یدوقوامن ینن.داوبعوق و زونه كفاح او یی رهلوا
 موظنم هلتهج مکیدمتش اقرهلوا ندنغآ هدو هد راهن غ

 لعفتما داع هرن دا تحهثوح ندفراعم هل رار اروثنهو

 هسمیک رب رازایا « ریا قوج هج رک . مدالشاب هناوا
 ,مج هزایزوس جاق ر, نواغیدلوا رجا هتلم هدمهسالکد

0 



 ىم ا لای ۷۵۸ س هی

 هتاسخ یر ك نوه و ندندات ءزاموب كانا و-.م نساحم

 ىج هه كلی ا ندنراناسا كنادا . امکح « الضف نات

 نالوب هدهمتةح تراسارب هلرورضو تاافسرا كزوس

 یوک مملیب هکانیح .
 ندنوش هسلصت یه دوخاو یعدمخیدمهبوق وآه نع ت

 مدرتسیآ یسل وا وام هتام نحاتح

 یدج رادهص وصخ و هدعیاه یه یعدمغادمهود ندنوب

 کک ی اقا ر ےک و وس شفاف

 ضل رەت مدصقم کوا یر زدم یالکو نا

Eنناندیآ تاصا !مارصح .  E2 ض سع  

 یتاسدنندلوا یدا ینلادع عفادیماظ ی اسا زواق

 نادح و 9و فاصاا

 ردامظع تمعن ر

 NEES رلطسوتم و صا وح نالوا 4

 ا یا 5+ نبح

 رفو هعز ۱

 جاتحم طق .

 نوناق نالوا بج وم ینح
 « یغیدلوا كعدە كتطو رشم یسرغوط هد كني اسا

 ا کا ی ندا لو
 ۱ دا را

 تشیههکنوچ <
 هقهد و تن ره دل رلاغا ۹ 5 رب ونادنماکوت یر.وغداق

 ردلکد دعاسهیرلتف و هناا كترحو

 ك ۰ 3 تك
 ر تر ورم را یرلقدروط بردا لګ هت رايد

 تراا لتشهد | دادهتسا كوي كا هح کف ۲ رابرآ و

 "الجاع كنلافسوب ۰ ردتلاقن ینیدلوا هدکمک> كلم
 وا هتشهراخ یار

 ز وسییارب

 یتاع تر ورم

 ردقح هشالر و زكي

 هدروغواوب هسزاا وا چ-هایو

 نالوا هراب كوكا هام عج هس زما وس

 وا هرخد ات ىج ا یلاح نواف

 بط ر هسباجاتحم 5

 ا دیا ت تاطفو ت راهم زارا ہد صمحشل EE اح

 ا برع عیاض-«هلرامشا فاش زر تب و هل

 ا ضصەتسخ مر هداسر ول وا

 مقت ہم 6 فہ ع 41 ۱۱ ۱ اتع 6 الاعب 6 چا

aار یک  
 نر 2 نوت

 رزرو قر را یر شاعر كرلرو هام

 ید ھوا ھد هم وکح هدرکو لاحیه

 اعقاو اچ هتلم دارفا نالوا رادکما قداص هود

 وریندرلهنسا ریز ۰ دی انمهدیا .لیدعت و حرطیراوکرب و

 ۱ اد كرد هنج نارد ید هلو

 ا
 نال و .یداعو یسهزاح كنامریدتا رود هي ۱ ۱۰نیئسب

 ؟ یعدلوا

 شاوب وص
 یتسهرمذاح تل ام هسزل وا چیه طف . نعالود

 و عو هی روز قوما
 3 مه زاب یک هملعع . مهدی ماود همزوس هسا قوب

 راشء|یتامننج اتم ص وصخاو یعارزلها تم وکح

 قآرا او ردغهجح كنانغا رکتح « ناد زانم

 یدیانه اراسشعا نالوا دماغ عیب ۰ ردهراتروق نام

 تنع ه تراذخم رود هلماعمو . یلرو تا هل وصا

 نالوا شمام رشاش یااسح « شماعا فاغ یتمصعو

 قچ هل رتا ههه و نوید . یلدا میدوت هت راهش تعارز

 كنبراانا مزنام . نوسریو یرلهقاب تعارز ینیسم غایم
 دسیامیف را نرک قرلوا راک ندرارشعا هتیرلهسک

 ندنعوتراکوش «تشبا . نول وا بص هتیراهقنا تعارز

 راخذ یفاک رادقم نوجما هما تاحاتحا هلباهراب نالوا

 ییدمرک كناب وبحا 8 هتراآ : صدد. ناولر دلو

 ۶۸۰ مال ود 1!!الصا ؛ردمراوزاخوب یدک هاج

 چرا فر هوع>خ قح 2 اا

 هداع ورن ةمك ردم وا یسەراح قمر ود وطهلف رصم رب

 مضنم اا ERE ج کل ر نالوا عقاو

 .یدنک هاحر رب قاریوط رالغآ ناق تلم ندنزو قلوا

 2, روم ری دلاف هربخذ رب یرادقم هلکز وب الاثم رب ر ۳1

 نک هنساخا دوخایو هنسدنفا دج یتسهلضف ندنسزراب

 هل الاقفابتم . روت رتا لیاتمهنج روپ یکردتبا ندرل نس
 تبرج هرکس یآ جاقرب نوچا ینجهمهلوا هرادا ًاتاذ
 یراتناتاساغا رکتحمینیدریدباق لوا هنس یو رب ییناکررح
 1 نادرا ل واو ی و هدنشهشوک ناکد هدنک وا
 هسااكنک و قلرادع هدهسایب !هنتخ قترا :روب هکب قرا

 تیام شیزوت وا هلباهرانیشپ یادنب هلکرب !!! هنلاحیاو



 ۷4 س هدم

 نالو روج هفلا هیر ا 2 2

 رقف و یدمش .سلکهشوغ شع شعلا اتاطمهرقف یللا وژ

 تک هتسو دوام رز هک یدو کر
 لام اینا تف رز هو

 : مهرک هنشحم فرامم

 یدمش

 رهل و . نوس] و وشود هرک رب

 دنمهصح ندوفراعم تبع یدارفا یدنک هل اع وز

 .نمالوبیبط ؟یعریلبالوب تقوهکع وشود نوچ اكمتا

 کج هریک ندنزاغوب یثیج هنوشود لو( لوا كنهرا
 هسزلوا تور . ردراشحاو راد تروص كل

 دار یک کوک. هتلامس ے رکسرد اون ؟ ی

 یداصآ ہد ردع یھ هراتکیا نامریتک رو هابصح

 نالوا هدکموک یر صحت یدشرو یادت. 8

 ما و درک یوت سا نوت كنهنس یراق وح رپ ندراتجوح

 . زامالوا هکنوح . رلنمهدیآ +

 ی ا هنمرخ « هبالرا |« هب هجا و ردکحموا

 مد راب هتسهدلآ و 3 هناا

 . رامالنن نوجما ی۔مرد وکه تکم كسک ھیغج وج ! مزال

 شو وط یص ردقهرلر دم یازح شملیاب

 مزو وا

 قرەلوا «ةغنم باح كنحاتم قرص .

 شيا <
 قحت-مهیازج مقاولاق .راروید

 لگدد دولت وآ

 ییدالواردب رب نالوا یده , مروا تاضورهطس

 . ردمزاهراب هفح وج كج هدک هبتکم َ ال و هک م

 اه رابراش لمو ول رب ساهدو تام ق . دع

 هد ن وسل وابا هصح ندف رام « لهاح : تلم . رولر

 زونه راتاکد نااص یک ع ءو 6

 داران € | ین رااصح 0

 هنیرا امهصابقایآ یرچما ندنراوق هیلاع و هدادعا بتاکم

 .زاعلوب تک هدرب ههکن وح

 نوکی رب قیرابقینلج + تاج ءی طبق بک ی
E 

 اطا : ردش مامل >آ

 .ردةل زسهراب ب یا ہت

 اال E هد سا لوا ی را وط

 1 یاس تالامت AS .نال وا

 -ابتحایدفاک رادقم ندرتاغذ قج هلبنالپ وط هلسهطساو
 یرافاب تعارز .

 لوا م هراود نوجا ها ٿاح
 فٍ 9 ں ی جم ا و« 3 ۹

 هکلصن

 طرف

 O A یی اتسعاو دعا 2 رو
 .رویاهلآ هراب عارز ندیا نهرت هبهقناب یتسالرات

 هرخذ هدر وص e یردمش تفور چه

 هرخذ هلشحاف تاو جاج دصقم E دام

 رب دقت ناار رها تعارز رمزا روت ندقلا

 با هداز اهد هدیایو حییطلاب ی رک زود نانل و

 ءهرادا یساروا قترا . ريلمالوب بوئوشود تبسو
 .مردیا هلاوحو هلرت هنیرومآ یابلوا تنهروکذم

 تحاقر هدود را مددبا ضرع ید یساروش

 «روقار لاوطك ی راهقناب تعءارز تحاقوب مه .راو

 یمهاسم كتموکح هدوب . روش ردنلهدناف زنا كن یو

 یحرو هراهقناب ۳ ردتعنم ندا اما كنلاها

 هنس هاا تعارز a رااص e رلن ال وا

 . زار كاس ون -هدرانالوا اى رو

 9 قلدقال هدر ردک ریلساص رلال را ردق و

 یه وا هدناللصح سا هسقنحتسهط هم رلاهنابتعا رز تم کج

 « ین دشدلاح ن نوچ راد اب شا مه ندسا رادهیام رسینج ایی

 نوجا یرلهعاب تعارز ید: ؟ هدرارب 9 و

 طرش نا

 نا دا نر 4 هل اب .

 ام

 لرتاب هدتفو هسندیا داما ا هم دح

 . رولوا شمریو تیام هنمقس تداع قلدفال ء زاملاق

 كعد دادتسا هنوخ یرلقو حر « تام دازفا

 - اه ندنرااغجو ردغ مامز كرا نکا اس الو

 یردتسیا یتاعورنمو تالوصحم ایو هثدمرانروق ینا
 اهد یرالو ناو نود نوجا قعاص تورونو فرط

 اوس !نوسلوا رافزاب هسا كحمضعر و تدم نوزوا

 ا : یناق كنلم طقف. ابا احا
 ناشورخلس .اهراتروف هانقو ندرارکتع ن ا

 اقان اقا ر دتسم رح نا ا
 او عارز ۰ 2 تب لمة ۲! لط ومه عارز ناو

 یخ تو وه EZ تام 5 ح ص وصخ



 ۷۹ ۰ س هلی

 هناکرح و مالک تبرح اراعا ندنآ وا هتشا هسرلاق

 روهظلا تب رف تك مع وب

 لسم فاحما

 د را

 . نوا تام نوتب هسیا ریش یتیدلوا
 هعاض و ره قرهنل وب هدنامخ و نط ینج هلوا ۳ ءرب

 .مرابا صالخا ضرع هلمارتحالاک هدیابلوا مزرو تاپ

 لندن رلث راق ) قحا ن اس) هدندوکس Yo نار زح ۱

 یعسق عرشا ماکح كاني السا هیماع تعج

 رده ال نانل وا دقت همارک ناتو هیمندنف رط

 | دییام ]

 طرف

 یرلد. و باعا تر ود كد همع رش 01 رودام

 لوا باب

 نرروماهباخا نلحو افا كع رش نرومام

 ردددنقح هع رش

 E RE هدام ا ا

Eارجا هللا هيس دار یرانرومام ل وا مق  

Eیتااکو سردو  

 EE هاعاوف انا یار رفع
 موعلا ی !۶ع ران و . ردرلن ال وا

 نواه روعحو
 امار راک ده نرومام لحسو باول سک

 رد رابع ندچ هبساحم E یریدم ماتا تداعسرد

 راس ردم رام یرابطاسحم نواه رو ه>ح ی مف

 ندنرلر دم ماننا و یراٌشاب هبحات یرلدم باوت تنم

 « رات رابع

 تحضشم و ا اوتف ید زو وا دام

 ۳ ورک ۳ ۰
 باعا دع رش نر ومام م ومعلا لع همش تک را دم

 ىم لا لای

 ۰ رول وا ناجا ندنفرط ی اج

 و
 ۳ هدام ی زس ۱ و

 ا
| 

 ۱۳ ا باا
 یا یو هدنتسار تحت یراشا-م تخمم

 نوذأم ندیاوت بتکعو یراریدم لح سو باو ىو

 هل ندراردتتم كداکحت ن REE ا رشط

 I لصاح es ر

 ع اا نالو ندماکحو . ردراقج هقا هعیا

 نالوا فورعم یتاهاو یتءاقتساو تفع هحنلک هنب رل .هآ

 نداد ش

 نالوابوصتم هلا كرهلبديا دنا باون رد ست نوا

 117 كیاضو نالو هدب دامسرد E ھ هلع رش ماکح

 ۳ ا زارحا یرنکا هعجارلادم هسه

 رشا و

 .ردعح هلس الشاب هااعا E قرەلاق یا 2 هن رلل د م

 یادشاو كجهدنا تیرومام یا هللدم هنس

 ۰ ردراکح هلس هل وا لخ اد ابا ان دکب راد دول هکر او ردق و

 ن : هدام یحزوقط زو دوا

 ردتح هنل و 1 ردو یو زلو وا باکشاب بت اکشاب

 ینوامما یت اکا

 قود دحساح ید هماصا قار وا هحاایدل و ثكح هری ا

 رم هډدز باا

 تا رف قرهزاب ی رلهصالخ كوار وا

 ۰ رد > هاب دیا

 هن ر نده فار وا ن

 e فو رولا یار

 مسلم ِ : هدام یحتقرق

 ویرحت كردبا هلاوح
 . روتلوا ام

 ۱ تفخ یار تاعا : هدام یر قرف

 . ررنلوا حد جرت فرط تیرثک

 : مدام یدک قرف

 ۳ رام لوا مسق ادعام ندتلاکو سردو

 ۳۳۳ ااو كم قحا ةن راكماملبف تاون
 ۳ ندحراخ أ نعت

 و

 لد راررقم نواه ر وصح



 هبهاخا وف هدنریدقت یعوزل یکینیدلوا راح اک

 . ردقجهنلا هدندرا افا رد هل
 حجر تروص هدیاعا ما : هدام یحنحوا قرق

 یرااصعا غرا دلرانالوا ا رد و

 یرلج ورخ رات ندیتکم كرلاملوا قوبسم ىرلتمدخو

 كنب راج ورخ رات یکی نجەنلوا حجر رللوا مدقم
 .رولوا دق رلنال

 هرا تعا رظن هر رل تمدخ كراذ دا قس

 و هدایز یس وصون هدا یس واست

 یراتمدخ نسح

 قولو كڭەماع هرس راع ضاق نامرح و رمهمه طمْو رونلا

 یوفو ه4 وناقو هع رش ماکحاو شما ب باج یداععاو

 كع رش ماکح رو وا حیجر ندناوذ نالوا ی لوب تم

 قلراقح هلطم هاهح و هک دو ل وصا كنب رب عل تفک

 خیولو ی زی وج كرل ثياب یارجاو یسملوا هاتروص

 ت م وکم عون یناهو یارب كلاوحا بجوم یریدکت و
 ھا E 7 یاعرفا اد هتمزالم و ین دل وا عفر عزام

 لع رات ناسقط زوکیا كيبو قجهلوا نیت هلبا
 ردکجهللدبا خف یمکح كاما ماظن عرشلاماکح

 فتا وب هع رش ماکحا ینهایوتف

 ندسمالسالاخم لر ف رط ِح قلوا نداملع لضفا

 ° هدام د ردورف

 روم | ارجا E هلا هنس هدارا وباخعا

 نکا لکد
 2 شالو

 ER نداو  EE یاو

 نانا مادختسا هدا

 بترو ردءونغ یرامادختسا ا ناحتما هلهجو

 رادم امطف هد راص وصخ حفر و تر ومامل ہا كن هماع

 دهس ر ییا لاصدتساهددادتسا راز ک تا

 E رلن ال وا
3 

 هتشهمانداهمو ا تام هسا نوذام ندیاو

 ةا روک دوخابو
 نیس حفر هلا

 رانال وانو دام من فص نڈاکمزال ال هصای ر وماما رات

 كح هری نیما هر وک هتاهاهج رد حج هدا بسكن اخمالاب

 كرەر وراح ما هاه ودق لماعت قحارولی دا و ابتعا ندفص

 شمار و ناحما اددحم ران الو روا لخاد تان ثالس

EEE ODS 

 ۷٩۱ س هفیص

 ترورض هلع یدعا تغر كفنص باح ا هل رل هل وا

 قرءنل وا ققدت یلاوحا لحسهدریدقت یی دلروکج ابتحاو

 د E ردن وک نالوا یو یھ دج نچ

 الب هیاون تبتکمو ردقح هل وط عا هناحتما ةه

 دد ابفو . ردراقجهلوا زاح یتحالص ك مرک ناحتما

 تلالد نوناقلاقوف یک TT ندحراخ

 هلساح و

 . ردتجهللوا

 : هدام یحنتلا قرف

 هنا تما تس ودام هنج وه یا غور كاوت 2

 حاد هتاب لس لب رب یدق كرانانل و نشت

 یرلت اد ماتروص كنمدخسم

 ع دوخاو ندرلدج اوج ماعسرد تداهسرد هکر دق وش

 یرلتمدح نسح هدتناس تولوا ندناو وڏ قورعم ىلضفو

 ندناح ما ۰ ردفا ءم ندن اتما رلنال وا د مه ات هاشم

 ندتفام ردفق وتمدرارقیحدرب و هاب | فخ یار كا

 اهدرب.هرکبص ا ا رارف هشدلوا دنفتسم

 ۰ نموا وو هب ام

 كنمدختسم نالواتلاط احا : هدامیجدب قرق

 نر ومام باعا ا هم رز وا اه سا یراکحهرو

 هک رو كاح نسح هلسارجا هم ہک تاققدب هددع رش

 ا

 هلا وح هل ردم تاون تتکم ناصتما

 هنیرزوارارق كج هلب ریو هلبا ینخیأر
 یارب قاروا

 رقح هل وا

 : هدام ی زکس قرف

 یداعدتسا

 اه کنار تا هات
 رک او ابو ا

 . ردقوب قح هیاعدتسا اهدر هدر دغ

 نالوا در یا حتما فد

 اهد هعفد کیا

 رپ : هدام یحزوقط قرف

 ۰ ردرا و يح رک هاحتما

 ع ا هع رش نیرومام باعا ج هدام ینا

 دل هاص وم زود هاا ورگ لستم a ها



 ۷۲۲ - هفح

 اڪ یطرشو و كج هاب دا اعما ندنف رط ته یر ز

 )دود هل دا دع E نتا ررةم

 e E FM مدار ی
 تاذ ییا نداضعاو

 کک زاهد
 تر هدزن و رد اروه# ندفرط

 رونل وا طح

 هنواو تاررقم هدنعوقو ترثک | پومهللوا حتف

 : ردکچ هلب دنا طح e هن متختل ادم

 یاث بای 7
 ردددنتح یرلفرت كع رش ماکح

 هثلا همنات لوا هع رش تباص : هدام ا

 كباونبت کم بولوا مسقنم هفنص شب لا 3

 شلروک موزا هنسمل رد شنا تئات ند نڪ یه هدنداشک ناح

 كانو عدارو سماخ فنص ی ها

 شلدالوو امدقم یماسهدیا جورخ كسان هدنسهچرد

 ندب ولط م تكنساحا تلاو عیار ر ا مولا هدهسا

 وب کام ایل ا یتلوا کا ےک لف
 E هند لمو یو O کالا تعت

 نالیرتسوکهدنماغوركتکم قرهنلوا نیست یراهجرد

 ندا زارحا یال كانعوجت كم وعون

 زارحا رو کو نان

 یعا برق

 سماخ فص هدیمالوا قرهنا وا رابتعا لعالا لع ندا

 ا ر وهام

 اف هو هنسهدعاق مدق الاف

 ۷ ۰ 3 هاب 7 ا 4-۶ هر

 مدقاا ه و هددنس شا یهو تكح هل رد

 ًارظن هلساح رد كنبرل ھا

 3 هدام یحنحو قاقحت سا هم و ر هلهح و٤ ۳" ۲ دام !یالا

 يچهر و تلخ ن زمسقا وا تحاح هلط و هباع دتسا

 رول وا تبات ها رارق

 ا یدنفا درف یررح هع رش تسابس ندیستک

 نایب

 كنذص شب ررح هدشاس هدام : هدام یجدرد یللا

 ندننیدلوا هلداع تسن هدنس یاطم هلساحا مولا

 9۲ دانه ا اتم کلا س هلن صوصخو

 باس یلطم هالدوجوم كباون فاص شب ندشیدلوا
 ۱۶ ا مقر ندراضف و دم

 1 ثلاث یرلاضف مق ر و اول نالوا ندعبار
 و ید هرو هج ایتحا 4 هچرد هدنااح 1 ار ره دبآ

 هاساحا لرافنص بودا ارجا

 , رکج هلی ریدتبا لصاح نزاوت رب

SEEN هدهد 

 [ راو یدعب ام ]

 یدنفا درف ییعصم
“ ۳ 3 

 طبطیسهر ادازح رم ۶ همب ۶ وند مه رب رخ تره

 0 رام یاک دا ی دلوا ھر دشا كف وقح

 ار دعع وا نت IIE و ی کوب

 یتسهدد 2۰ خس ید كنم هلاسر هلس:ماق تردق

 هدنرهروربم تمدخ وبشا یدنفا دیرف نالیا نییزت
 ا لح اطار تنه یرکیلبا زار

 شعا دعو ی راقحهروس همادا 2 ندقدرا و

 عی یار کشت رمشدت یارک نر راقیالود ندن راقدلوا

 ربدقت راوازس قطعا هسیا كنیرهعقا و و ودیا

 .  .زرولوا ناباش هکیربت هلبا نایب هصاخاب یتتیدلوا نیس و

 لع ڪک ا

 ناخریزو س یسهعبطم يدتقا رکب
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 E ۲۳۲ — ددع قلا ناس دلج ینکیا 8 و

 ۳۳ ۰ ۱ سپه هنس نار زح ۲۵ یف و ۳۲۷ هنس رخالایذامج ۳ قشر وارا

0 

 ردب راکفا رشات كىەىمالسا هملع تعمج

 : لوئسم ردم : رر ربس : زابتما بحاص
 Ho e ELS ندی اشار ری عا ۰... ا رگ لق
 E یربص ینطصم نمار دمحا یررش

 ۱ تاحردنم

 یولولا هاط ۰ ه . ندنفلاص مالسا خرات | یربص قلم همرلع هلط
 OEE Ga ES ی هنداح ترام ۱

 0 O . لبنح ماما EET رد دیه م ۰ ا
 لع LER GET ESS ONO DO E لهح < م ىقودحانیمالانا و ی کک تیناسنا

 هق فتم NS ترا و SO CGE هبیعرش تسابس Geha ST EE تاداقتا | ا

E E E EEL SOE 
 ی

 (رارب هرجا هتسوب ) رجا هنوبا
 شورغ ٦۰ كلەنسرب : نوجما هیبنجا كلام : نوجما تایالوو لوبناتسا

 مار هو
 « ۱ ات لا

۲ 9 7 

 هستن ج

 زاملوا هداعا قاروا نالدبا جرد

 : هرات راق
 یسامانلو هدکل زستیاعر قره ا هرابتعا رظف یادو شلدپا جرد هیوس ثیداحاو هی رک تابا هنالاقم رثک |

 . رولل وا اجر
 سوره

 تداعسرد

 یمهعبطم كب قاس دما



 ات یا وت سرا رازاب

 هم ولع هلط

 عضنل 7 هکرلزس

 E هنزابتما ) مت اع

 بلاط امحنجا

a 

 هش رادقم تفلک تمعن .ردقح هل واندا وه دا کت طم

 ج ا
 ریشدلاح ردقهب ES ا رظن هنکیداک مزال قلوا

 ءاض رراعلا

 هزاتماوت

 کا ادم قاقحتسا هت و فرش ردقوا ز که

 زکغیدلو ازناح E هنسەنلط هراس نونو مولع كزمس

 قمارا هدزکهوسک زکلای عبطلاب اعم دلزابتما وش

 .زکسز زما لوبق ینلرظظن یحطسرب یک
 ندوشراح ار ۳ یتسوئسم و تلمرب « یم

 هاکم ر وک بول آ هبغلارب هلا هطالرب هنیرنولاطناپ هرتس
 د را E ا

 ل رکیا شرف ك داف تالف

 ۳ سو وا یر د لر کک هس هرکه

 رب هزکشابدرح دلزککهلط رس مدصقم ندرل

ISSد  

 قل راص

 که ر هک هقرا دوخاو شمراص ندزکلوا س

 SF :گکید ی

 . ردە 1 به ی <« ی دا «ی د : روثلو

 هدرلر رسموزل ی موزل دوخایو ینیدنل وب هدلاح رب ترابع
 لاح رس مدصقم . ..دلکد كجا ج حات ی

 او هدنطظ ر ها وب اک هداژ 9 ك رحو

 ۰ ردکملیا حصا و لیدع) یرکف ها رلن وا هسنا راو

 هلک ارتشا هوك درج هزکجما كرس میاسنلاو ضرفلا

 یلوئسم كلوب زس طقف .رياببهلوا هدرابج اب شمشب راق
 ء وس كشاس رود ۰ ردنا باح ا

 كمولع هاط یتبقح 8 كزس قح ريغ هلسالامع-سا

 E هس هفط و كم هل مه ِ ات نالوق وص هنا

© E 

r 
 زحلوا یسعدم لکد

 هل دی الاک او ارجا زونه هدفرطر

 هدزکقح كرس ةعفد و ال وا ییالماعم e شمەم

 لآ مولع هباط یتقح ۰ ردلكد هدنکم كملیدیا قسطت
 ییدتساثار ا دو مدع وشندرانمهدا ز ی رایلعط

 ۳ هاب رظن که هام و صح
۶ 



 قلا تا

  TTزا ما  3 aوتحا 2 ماکحا ۱ ۳

 EL مه هف رُف 5 نم ره ال ولف 0 یهدهش مش هز وسن

 بک ییدلوا دافتسم ندنسهع ک تنا (نندلاف اوت 8
 كس ییرخس كنازاتماوب نوت ۳ زدح مصم هدهل وصا 1

 یالوط ند4-عرش مولع EER هدکما لب را

 م ولع ۰ رد راذ و اج

 یالوا داع زکلا هدافتسا كحهل دبا نت

 6 یعاعحا یسهحاس لر هع رش مولع هدلاح

 تدایعس باسا ا ید 0 یساس 0 قوقح 0 یالخا

 ربغآ كم زکهفطو هک د . ردهدکما تاعژسا یراو

 ی هدز۶ امز كد ودف و مولع ماطر ۰ ردنکشم كىو

 شلا لکش

 یرالوا رادربخ هد ندرلتو كرلت دیا

 مازلتسا ینسارحا عامر تاعاصا هدنرامارغو ر سرادم

 اهدتاقرب زکهفطو امدعب هل ر وص وشو شعلو هدکعا

 جاج ی و هدارن ده زس ك ربا

 یداصتقا

 هدهع رد ناصح هع رش مولع ا رظن هنفد دل وا

 یروبحم و موزل

 یییدنل وب سس وم ا مالاسا نيد :نشمشال اغا

 یرلتیبلاغ كرانالوا فاکم هل سهغ ظو هظفاع ین دوب هلتهج

 اعطق ییخردل وا فق وتم هتس راتبل اغ هدتف رعمو ع تابعش

 تشح وف رش ردق ه SSA .ریلک مزال یراملس

 اک فرش هتصضح رب دن فا هدهمالاسآ ند زکهسرنازاق

 لکوک نوجما كنا ردقح هلوا

 كلاما مه نوس یسد ۰ لکد زکلاب یک اط

 هد < کردا وزرآ

 دوج وم عدملانم هدسرادم « زس ردنا ور ى :

 کلب و كمهممتک للخ ردق هرذ هنلصحم كمولع نالوا

 نودمهدرضاح رصع رارب هلکْما ماها هدا رندن 9

 كزس . زکسهلوا لاک بایهره هدندنونفو مولع نالوا ِ

 راس اعاد رکناسل کہف. کاک
 .ردناخا هظفاحم یق وف هتسهملع ثفادم تالا ك و
 تنیضف یجهدا باحصتسا كنهنید تبالص هرکوصو _

 . رد سللوا شمليدا وتت قوشو هلا قالخا تناتمو ۱

 مولع نالوا لوادتم هدنرارصع زکفالسا « ازکهسقاب

 ردراو هلحاع هفطور,

 ارت ناضمر ید دو یرملآ

 ۷۹۰ س هفیص

 قحم ندنوا ىزا دک ید راو ینکناھ ندنونفو

 زکملع قوه یهدلو وب دارم هد مه رل وسل وارادهصح

 هقشاب ندنکج هبملیدبا باقرتسا ندنفرط هراس فونص

 ندنفح هلوا كعد یسملع قوش كاتمالسا . قوهوب

 یا تتمالسا ۰ هودا ل یو لاک هکتلب

 هد زگسملع قوف كزس ینعب هدسلع قوق وب هتسسبا ید

 ره كجا تکرح هز وک کوا "قرهلآ هتفد رظن یغیدنلو

 .ردنع- ضرف :نوجما كرسوهافک ضرف نو اناماسم

 ینا نالوا "تباث هلیا تالتصف وش كزکهفطو
 دنا« آ : تامایهاو تاحالصا ینیدلوا جات هدتسن

 عود وم هزکتایدو تم شود نوت وب هدلاح یی دلوا راش

 ۰ روس دیا تره ها ر وهش ۰

 ۰ رک هب و رشسط ل راب « رول ۳ Es رد

 طظعوو .ز کک هدیاتحصت و طعو هب یلاها

 یکو . را E تر لح هدزگ امر یسهلْسم

 لو نوا رثالوا كالام ا هک اع هدیاص وصخ

 تح. و

 جات هناداشرا هدیابوب هدهسبا قوي تجاح هکمرتسوک
 هتفدرطن یارو زمتصج . ردقوح تب هدزک ران الوا

 -وم بسام نوچ ا فا

 هاب راضحا و بسر سرد ردو

 هراهسمک كحهدک هه رشط در و ندکدریدتسا حط

 زو وا هرز وا رلع وض

 ردهدنس كما عیذو

 یاجا لسا قیرطرب هدنسهلتسم تحیصت و ظعووب

 كناسنا «یساسا ثالسم نالوا قنال هداخا هرزوا قلوا

 تتلاها م رک وص نکو «ردشهاجعت رافهرته یعلعاس

 فیرش عرش كلوب و قمریدنتصب | هتتطورمشم یولف

 هدرا هج رده هدنقح تامو كالم و قفاوم ردقهب هبیدما

 طظعو درلهنسو_یسهلئتسم قعالک | یا دلوا یهدناق

 لکشت ددصر, یوعو یسط نوجا یراتحبصت و

 كنور نه یعیدلوا كعد ه"تطورشم .رومدکعا

 هننارخ أتنالوایعسط كم ارجاقج هنالکا ینتساح لعفلاب



 ۷1١ حس هفوع

 و همظع قرف هر دادنسا E یم

 .ردمزالكعا رون یتراکفا كماوع نمهرتک تعاق

 كرامدا قاط رب نمک قفاوم هنبراتفم تیطورشم

 نالوا هدتعسط كحهيدشای نودوا هسلیتا همنهجدوخایو
 راث وعم ؛یدیای هن ناص ناثوعمیلحم» :كرلزاغو شوب

 یتسوا رو ها راشیا طعف رولا هزاب ایل یللا هد
 هداس ناهدا هلرازوس یدلبوس هدنزرط « رو روط

 هلا زا شوشل نالوا لمتحم یلوصح هدنالد

 ندنرلقداماراب بوبارای هشيا كنان وعبم الوا . ردیلهلوا
 یتحابق و روصق نلیدیا ضرف هدران وا هلرظن عطق ًالک
 كتلم «تطورشم .ردلکد زاحاعطق كمتلکو هتطورشم

 هنملظ كتموکع- هدهباسوا هکردنوق رب .حالسر_ هدنلا
 .هرا تموکح هلتلم ۰ تطورشم ۰ ریلیب هلروط یشراق
 نرتم و تل راععواو یعلوا دعع هل ماقمر هد

 ددرا و

 ردق هح راو هنیدر و رب زجاع دلا و كملس هر وص باسح

 «تلمو ی دلوا ینف وقح

 نوت «كمر و ییکیدهتنیایه زسقح < یلقح كتموکح

 كالام هنقح كمل هدیا هفادم

 اتعمسس كرهمهدیا ضاربعا 2 قش ی راق |

 رسا هدتس ۹ح رد قمالوا یمهر راح هقشاب ن د انعطا و

 یا كم « یر ماش تک هکاب هدلکد ا

 قرف ندحشبا ر شلوتوط هللا هراب نوجما كمروك

 هنافاکء هسردیا اقیا ورک ی ستظو هلتهج ینیدلوا
 جردنیجهلوا قحتسم ههدخاوم ندنفررطتلم هسزعا

 رب هیوب ناد تطورشم هتسدیا . ردیرابع ندقملوب

 ؟ردل ربخ یعیسماهلوب هسقوب یعیساملوت هدامد كتوق

 وب هاسهطساو یرالک و نالوا یراثومیم ءینوقو تلم

 هد سرا رها لامعتسا ی ناو

 0 هعطفاخ وح وسلو هدنلا توقو

 یتراک رکن رک .نوسلاق هدندنکقح كلل هدا لکو

 اجا دد كح هک هسشمهمهدیا باخا یا هعف دود

 تقور چیه هدنسهاس تطورشم يڪ رف كيا

 . زانو, توف

 ید ر دنا زف ه 0. 1 هل را وعده 0

 تمق ر چیه قمقی قولاحراحند شره رازوس 7
 .ردرلز وسناشنق ابهتسرل عادل رانال و الاتم4:2اع كمهع ار دشت

 ۳۳ کری شا لصا تناوعم الوا زانوب
 تا رکاذم دلرلهرغیزلغبا ییدروکك ما وعبم.راردزجاع

 هدقملک اب تیاغ رانایارا هدنلوق

 ۳۱ت رە هکر

 نالوا داع ههموع

 راردلملس یرافدل وا

 صقا دد هج رد كج هل د ا ىر 1 یهم و وک

 قولو SE یرلط اع بح 0 كعياقو وه و .ییلد زاب

 یا دل وا شو دم یحو مظتم ربع ردف قحهمهل واد ء

 راطخالا بجاو هنما قوقح جانوعم یلوا مولعم

 تارکادمز ا ا هدنات وعمر E .ردندرومارالوا

 .؟رد رابع یگ :دکم هل وہ زوس اا هره وم

 € دوم كەاقفدم "یعاسم | هلدعم ما ول نلکهب هم ومع

 تره

 هکردراورامدآ هلبوا هدنا وعم لصاا ؛ردیلکد یلوصحم
 ا قغلوا هدافتسا ندنرکف هدنسهرا یساتفر

 هاسهط_سا و ا كرل نع یرا وعمم طب و

 لخحاد هعالطا هریاد 2

 شا
 ارا لت هتسا قعاط

 ندفرطیشکس یللاهحالک ههرا ینیدلآ كراث وعم

 روت ینال كد هك اكلات مادر تخم
E Eهلوبناتسا ركلا  > 

 هنامشح ادک نادا نارود هدهاوفا ضد ا
 غ راک تاو هدمه رار هلقلوا ندرا دوق یدید

 یشا م کنوح E هاب هار اک طہلغت و یاس

 یک 2ا كروم زمکیدریو تود ارل یللا

 نوناق ییو زويد كم ها هحنج وم یساسا نوناق

 ری ینا شورغ زویشب كيب کیا هجنیجوم یباسا
 هاب ناعا را یر ردو یشاعم تلاعو ینیدلآ

 یناصصخح ناو ەم هدرز نکیایواسم یادصخح نانوعم

 ۳ کیو یرب هدا ارن هتسکبا كنناصصخم نانعا
 ندنوب.ردآ یهاظن ینیدلوا غلبمرب هدنتتسن یئاثارظن

 یک تک ی و ق

 ی ی نا



 قحا ناب

 ادا هس یتا ص.صخ

 کیدلیرو یحهطصم تا ی هدنس

 f د وہم ا تا هب هوش

 دادرتسا ید هج | نارتوأ هقدصت هطبضم _ نر

 هاسروص طی هدزب هدلاح ینیدلا - هرزوا قمافلوا

 قاط ا

 بسم .كلرلهب نت

 ینوداهد یاو

 نیعلارب رق هلکملیب هر دتیاداشک هدنقاتشانیساو سفن نوک

 یساغ؛:سا كرب داقم نلدریو

 2 ندا ل

 ساع .ردلکد لباق كمهعا سعت

 | ها راکلا >یعتسا عاضوا

 هدزارب هغج هل شلاح DE ندر كفل م نالوا

 کو كرلامغ ردق هن یر اا نآ كلو

 ندا دنا رو یلثم رو چاق كقرص: ء«ندنكيدك > دس

 نشت تک لو اهد هتک عفانم 4لیدیآ ثح

 . رولوا

 نهضت كنوب کردا ثح ندت ط رشم هد راقو

 E تر «تلمهدهمان هل واقم یی دا

 یو یا ته ی تم روح

 لح همهفءوس عور هدهطقو .یدشلریس ك رزوا

 انوا ورا و طعو كز هس هرزوآ قمالاق

 تیرحهدرالحم ضعب كنلاها تاحاضبا نیمز ا

 هتموکح اوا ,قماجاط یتموکح نیرومام هنا واسمو
 اوا عقاو یرلکدربو یم یک كءهقیا تعاطا

 هاکدانتساهب قمل اء وسر هلو هد نع ز وس وا کهدیراقوب مرز

 جردن هدتطو رشم تحح هدعیا مهتا 5
 دنیصیا هتیرکیدکی كهمهم طق وش هلا 2 ناو

 ءیسحشارتتلم یزومامتمرکح گرا .
 یرالکو یک م و نکل . ردیرجار

 لوا لوبقو عضو ندنفرط
 یرلقدلوا روما هنشارجاو ی

 تلم عفان سس كنناوق رس

 كني رایدنک و
 ین دلوا ضورقم یرللوا نداد او تب ارد اجا

 تا معآ ر همربدسک  اهد . رد را شر | مرح كتم هاههح

 ء © ی ۶

 ددا هب واق لکد هنص> ش كرلروم اد تمرح هاب |

 ییدلوا شما منو یرالبکو یدنک كتلم هسیا یتوناق
 یحهمان هلواقم تطورشم هن هتعاطاو تمرح نوا

 .ردشملدا ناع ی شلربو زوس هحنجوم

Eزکفجهلا هتقد رظن هدزکر تحیصنو  

 زکهسوهتیا . مدار رشت هدر ر ی راض: ندهمهم طاق

NS 
 1 : هکزکهسرولوا كج ه د نکل

 ؟ زکجهذیا

 -ومع راکفا هد رااح صم كنلب امور هصاخاب هدرلهرشط

 شمرویناط عج الاح یزب هبم

 ۱۳ ۳ هدامآ یوسف وه رو

 ۱ رک دا

 اکو

 افشا همک یراتحصا و ظعءوو 1 «

 یزمعفوم مر الوا 3

 بلط تحصاو

 دشا هدزب فساتلاعم یرلتاور هق قاین

 هده رشط هلتمجا مه زمتحج ی راق وح كب ندهبلط .زروسب
 دامعا رر هنس SD كلدبا زارا هجاج لا یدل

 فطعنم هت رلرز وا هل روصو و رایدتیا احر یسل ز و همان

 . رایدهلبوس ی رلکج هل هلوتروق ندرظن ءوس قجهلوا
 هکنوح درک یو «ید وشود تعه طقف

 . ید نم * و هتک یه درمان ما و

EEی  
 -هلوا شما زوج یبررقت كرظن ءوس هدنرزوا راندک

 تامواع هلط نده هو ۰ ی طه

 تبا هللا همانتداهش كجهل ر و ندزفرط یللاح نسح

 راو ندنحاتحا قلوا

 . زرومر و لامحا هام ردقوب

 تورو هت رلضعا

 هددهماع راکفا و روم رو "۳

 هدر ر نیصتلا یع ال

 یهقسو ۰ ؟ نده ۰ شعا نوسشا رار هقشورب راد

 یی دم قح نقل ہد « یک دم هکناوح .نوشا زاراوا

 هتسیننک هب" هدتاسا هلع ءاتس.ردسیدنک كاظاا شسوا
 كرا شا صوصخاب 6 هد راداتتشا دیش ۰ ردا هح و



 لصا كتمد تار هد زات فص ر

 ندتلم "کردم هبساسا دعاوق یکیسعآ هجوت هبیعدم
 ض» عقاولاق . قو زم 2 هند اکوا هاا یدنلس

 لغ ندنتعضو نالوا هنانکش قطعام كن هبمومع راکفا

 ها یئالطا تنوب هرکوتص ندقدلوا ررضتم مولء

 ردو وب لح هشالد نکل . ضسهعری و هد اف قلوا ییسدم

 ع 3

 ی ی نبمطت ی ولع هبلط

 هرزوا ك٤ا لسوت هلاسو و باسا نلک مزالوشم | هتفدرظن

 نالوعوقو هد ون ومو هصوصح تر وصیتح ۰ .ردمملوب

 اس و نام ن اار كط ورس اختسا نش 1 رظن ° زعار

 فقوتم هنسه وش كيهمملع هلا ودرا یرره هدرزوا

 دلواهدهشاس نیس ضەنساق ندا لصاح تعانق هنغیدلوا

 هرروباو كم ولع هبلط نالوا كج هدک هب 9

 زار قرهلوا هلص) و یراملب دنا لوق 93 رفودنمش

 رده کا دیا یماطعا وک ےک شام ااا

 ت هدنص وصد تن واعم ةف شم ابیلکد ییسط

 ؟ زامالوا ردو دن ادیع  هطورشم

 ی ربیص ییطصم

 راد هنسهعقو ترام ۱
 ( دعبام ندهخسن یجنرب زولوا )

 الكا ینیدلوا هدصاخ :سلح هاسهطساو نوفلت

 نوفلت كنهماع تعم هب ید مالسالا خستش نالش

 هرکصزا رب ۰ یدلریدلسب ینیدلوا رظتنم هنیرلیما هدنشاب
 هدزمن هیدنفا مالسالا خش نتلےب یقیدلوا زمیطاخ

 تروص ییا یا هجو رب زہغیدلوا شمر,دشلرارق

 . كدلبا ضع ىلشل

 یرلکدلبا بلط یتکرح هلاروص وش ككرکسع (۱)
 ما كرهاکح هنیراهلشقو یتیدنلوب ریافم هفرش عرش

 . فنی, و یسلوا

 جینکیاو ۰

 ظهر نسل ات یارط یراملیا تعاطا هتیرا

ELE 
 نا د را ندتتنعم فرط ًاباطخ هلاهاو

 22نا ريدا حسسشوت هلبا همان نایب رب كج

 یسلدغاط هیلاهاو

 هه ر هش یاوتف هعطقر رر دلم یغردنل وا

 -همزال اصن هرارکتسع قزهالب وط تخشم یاسورو

 . یسارچا

 عق ومهدصاخ سلح یتاعلالعم ون یدتفا مالسالا خش

2 2 3 
 میلی زا 7 هلع ابو ینکج هی هر هبه رک ادم

 یر لرهلک هتشاب نوفلت هرکص هقفد نوا «یدلبا ھه

 Eas ۳۹2 :تشود هوا اهد صاح سل او هعلاطم

 یدک هک ساک و سل هتک وا نت وعم سل قر

 ی وس کج

 هتحشم تاب ڭرەردنوک هاسورو املع هساراو همدخو

 یجهطواردقه هدتخ شم باببّقعرد زب

 E 2 تاوذ هڪا ه رکص نامژ زارب .كدليا توعد

 رب Ez هب یلاهاو رکسع هات هبملع تیم هده رص وب

 25 روا كلردنوک هبهعطم - یدععلآ هملقهمانناس
 0 اتام ا ایوب نایلوا مولتم ییدلریو
 ما
 E تقعل و 25 حب طح « نمدصقم < یدشعالب وط

 تاود ردفا ش نوا هدنفوط تعا م زاب

 قرهاب ریدشل زارف هدنر وص ی ومع «ما رو رپ زکج هدیا

 ته نع كرلب روک هدهافک رادسقم تاود نانلیوط وو

 حرز ندا هداشنا اا

 هسرولوا هلتروص هنره تاراطخاو خاصن زمکجهدیا

 . كتهمقو ندشج هلوا هنهلع كنم رلهعقاو تکرح نوسلوا
 كمر وج هزمماع بععرد یاسح دلرهسع یرارتم

 زمغیدنل وب قتراو یرلقجهنللوب هدتشت لاحهمهب نوچما
 « یتیدنلوب عطف یرلقجهلوا قفوم هن راششتو هدششت

EIS ler: 



 هنیرز واریت کی دلبا عاقا هزع ومع كن هعلاطم یهدنزرط
 ید زآ دلنمددع هلا هاط نالو هدرلهسردم راوج

 نوا یرلهعالب وط هدنسال وح هبناملسو . كدا تاست

 ییدلراینر وا فیشن وش رد کا رخ

 هدنسوشراف لحعتسم دصقم ر هکن وح 3 ىدا رک

 نبع یسلج كصاخشا ندا لک یەم وع تائه

 یدصقهوی وه .یدیا یببطینج هنا وب هدب وق نیعو ږیثات
 ا اد راد و ندقمو دن 9 هدزمچ ا یرامدآ مولعمریغ

 ظوحلم یسملسهدیا روهط هفس وم اس ندقمر دنازف

 هسردم یمسق و كن هبلط هلسهطساورارکیع هوا 8
 شملغاطهیرب هه وا حیطل ابهدیمسقر و شاراقحندرل

 وط هنسالوح هنناماس كنهلط ردق نوا زکلاپ هلقلوا

 «یسلوح هیناماس قرهلا یران وب .قدلا رخ ی رلقدنالب

 لبصاو هدیزاب شرط را فادو یو تو

 شملبا لاغشا یرجسع ت یاد ہہ دز اب . قدلوا

 هنسل وح یا رش ج دژ ابو ہرا هداح یذم هنادىه یاهاو

 نال دیا ارجا هلم نع كما هل اتم ہرا غاب ۰ ید" نوک

 كملي عاما E یرابضعب ندنسهرایاها یک رد وه

 یراملعاط هب اه ۰ یدر وسهدنآ زارا ترد وشراق

 یراماعلوب ہد هد و قا وشل هن ن تاکرحو

 هده«یلاها نانلو هدرللوب یهدنرز وا یسهداح یاومارت و

 هادرک هنلخ اد رک 9 نوجا ارجا تحصن نبع

 یها تننراطناض را کسع . ردم

 + راد صقمو ى راتعضو ےک طو . رليديأ هدا

 كنوب .یدرودشالک |یراکدملبب هلماع ینرلةج هاب ه و

 .یدرولوا ںایاع منع رب ل هدن راهصات نوچا

 دشا هداروا هداتنا  زمکیدلک هنساذح

 هراضتحا شارف كنتطو .قدلوا فده هنیرازوس رم

 یس اختك د زاب

 ۹ هفخ

٩ TTیراکفا 4 كن هصاعر 7 مزو نرو  

 هرب ر# E نا فح و رمسا و نالا ر یزمغیدلوا

 تمبرش .رود روب هنلالحیمضا تت کلم « هتک الف كتلم

 مانوب طقف . زرانآ هیمکلبت عون یه یزعاح نوچما
 هدهدادتسا نالنتسسیا كلريدتا تاح هداعا هلسدقم

 تكتکلع هتم رح تم رش «هنقشع ها «ءزرداهلاقم هلنابح

 ! كلوا رادفرط

 E یدد ویالعا و رول وس هلتبصع ر یرلزوسوپ

 1 دشا زکنا ل وه "هلولو
 ر

 هدادنسا : رکا ت واعم هت وڅ

 و
 و ینئاه یادص

 یزمدصتم . یدنالغآ نیجما نیا ین رزوسوپ ندیا
 یهداروا :یدسا ےک یز:اقفوم . كدردلس د

 هنسهداح یاومارت ا ندحشاصتن یارجا هده ییاها

 ندنراشواح یحوآ زاع آ راتآ میدآ نوا شا دو

 . لبحا فدا سا هے راد هعاب رو سع تراع

 و 4ها تعلرش رابدرتس ک تعنام هزمتع نع

 هدعاسم قرهالک | هدهنا راکتعالم تروص مرکب دا

 راحود هدلاحیه هد و رابا هدک هسیاشماس هدا لاصحتسا

 قلوا سهظ هنیرایدنک .رایدایوس یزمغجهلوا تعنام

 هر اک ناراقح لردع ندسرادم یهلط هرزوا

 یقتات هدنروص رب بیرخ كپ یتسهلوب هدهلباقم رب هلیوب
 نروکیینح همهلوا رادفرط هیهاتسمو كناملعو . مدتا

 یتیدل واشلدیا ارجا همقاوتکرح هاسرت كرظن رب ذفان

 هک و شود یزمغحهنلو هدنس وشراق هک او كومو

 شکناک كرهللورلبا اهد زا رب ۰ مدالشاب

 یحوآ هداروب قدلوا قالم هیر ؟ع هدر ر نه

 نسحوتمرح هجرد كوص هر لومام فالخیراشواح

 درد مدارک وا یو داش ل د
 لفرط يا هرزوا قلوا هدزلوصو عاص هدهناد رش

 طقف .كدرك هنسورجما كنیرئسع طخ نالواشلزید

 لخاد

 4 رس هرس ردم

 ا قوج كب ندهفلتخ یفونص هزههرآ



 ۷۷۰ - هفض

 یاد و هله . مدر كپ ی رله يح ور

 قانب « یلەرهج هج وزواو یلیوب هت وزوا < لو

 هغاصو هحرا زا ر نور < e رب یرلکش

 تكیاذ ر نانلو نسم هدزمجا ش

Eرحو «روالغ | ه رةحه ه رمحه - 

 ۰ ا

 . لئام یرعوط

 یزوی و یلا

 روسو «روییدیا دادعت ییابسا نریدتبا باجما ییراتک
 - هاب زکهسردا صا هن کز یمآ كنيد : هکید

 رود ا مکح ءزمکجهاب هر ا ا 3 ۰ زغج

 » وکیآ نکیا شش شک ددو . مدالشاب هنلوا نون

 هب ونعم دوو نانلو مدح ر روا. ىد وا لاب هب یللا

 . یدرولاغوح ییاراده صح

 یکارح ا ودا

 مزب كنحاق رب ندرلنوب

 ی سصدص۰

 ٤ و هضق هدا اوب یدا یعسط ینحهفارب

 مقع نون نوح

 0 ىللاقص بوط 6 یئاشوف ینمرق 6 سس وطوب

 هدکوا كا یر شمراص ین e و و شم سفر ها 3

 هب د ۲ قع ۸ داها نوساس EE یسدلوا

 REE نوح نو ور زمعق وم . ا

 روشر کک لباق قمراقح ندر زما ی رلد و

 هرل اثقل | هد ا داح | نوساشی» هدندفارطا

 وش مکیدتا قدر واو! رهظم
 توق یدک هدانژ اهد كیهعفاو هغاب تو رجب

SE2 هحفد  

 هلرارکسع هنب عفد یلفاساوب ندزمجما .یدروبلوا تسوا
 یشراق هنر كشواح كرهاس وشود یج هلس هل وا نکم

 لرالیویمس هدزمجا « زرویدیا تک رح هنماب هبملع

 قلت هد تقف وم نب 2

۱ 
 درمس ر

 ۳ ینکچ هنلهحبش هلمدراب هتسملیا

 اط ر هب ور چا رارب هامر 6 رد تکد قفاوم یسکلوب

 نلیدا هدیژ رط ۰ ردلمتح یس هم رس 5 امدا مستدسانم

 هل او كرهدیا لصاح رتا

 e ك وزل یسشریا

 , رای دقح یعوحرب كل وس هنیرزوا كن وب .یدلدیا

 نسح بقعرد تا

 ناس هلا زاوا دّلب ندقرط

 حلا نایب

 اله . یدرات ها رر ندد رطرارکع رانا قو

 كلرادملع هر هید » تم یدحم داحشا نوادي »

 هدزمجا صخش مکیدایا فیرعت ندا ایا یتسهفظو

 نلیدیا هنیرب ندراشواچ هنی هلک روک ینیدلوا شلاق
 هلتروص وب . یدلراقبح هیراشاط هلبافوت هترزوا نقلت

 ۱۳۵۲ 5 غ مدد ها نععلازآ

 الح .یدرلرولق هممط هزب هسا راو رادهماع ردقهب

 -روتک ایو یزمکیدتک هلدصقم رب لصن یرب كهیط
 فلاخهبصا كش واج هکیللوا نوا ییدملسیزمک

 قرهنل وا فطلت هلناقوت رب 0 هتک ح

 ا لوال و ىلا دارا یولوص
 هدشینا مدا یه .یدالشاب کم وشود یغجهلوا ر

 ااا رب یرمهلتک

 حم 4ہن

 ۳ اءاد و ۱

 ندزمجا هد زمغإد القاب هنعماح اغا ىلع قبتع

 . یدسا معا هر ندر کو یسادص رکاب

 ۳ یر الت ا دعا باعا درکت هداروب

 E شا

 هنب رکیدکبحاص هللاقص هج.ربق «یلدوجو یربا « ییوب

 نوزوا ناناو هدعاب هدهسا

 ندا ساع لاق و یسهقا هدترصو شهبراق

Eیس . مظ:تمررع یعراص ۰ نالو هطالرب  

 3 Ee نالیشالک ا ین

 یتسهقرا دلربکت كرما رابتعا عمس "هلاحا صخیشرپ
 هطساو راشواح .یداسکوب یرلادص ۳ هت

 ل دل ع و رهح و

ES 

NS 

 یتدلوا یش و یا كما قوس ره یییاها :هتیرب

 راعود هسارهو یفوخ هداملاقوفییاها هسیاربکتوب و

 زاو ندریکت كرهنلیوس زوس جاق رب هدنزرط یجهلیا
 تره طقف -" یدلر دلس ۳ راک تو هد
 ندفرطره ندننیدلواشلک هلاحرب زواجتم ی نما
 دادتما ردق ههحش یهددجا ناطلس یسمنسک لریکت

 مدرک هتنادیهفوصایآ هلا نوکس لاک نداروا .یدتیا

 ندنف

 كشواح كر 7 کج ەلسەنلآ

 ا
۱ 



 قحا نایب

 عقوم دحا هو دتاکص لطتسم 71 لوس هدفا رطا هدنادم

 ید قو هسمک هعش) ندر هدنسه ر وا دا کیف ندا

 .كداک ردق هنس وق لاتر هل.سەط ساو زع ررووالع

 .قدالکا یغیدلوا هدورجما كنراشاب زوس دارا کاو

 كيهملع ته لكا هورجما هدنکوا یسوق نان وعم

 رانا هدهتسیا شلو هدا نوا ید
 هدح راخ هدب رابضع) و ۰ یدک مرلکدملس قوحرب رار

 هب هح. نالو! بولطم كزمعقاو تشل وش هسان .رظ دلاق

 ندماملوب هد ورج او ندمکیدلبا مکح هنکچهسهدبا نارتقا

 فاقوا ندمغیدالک | ینفحهلوا لصاح هدناف رب چیه

 نداغا تک رجوع یزرافخ ندم رکسع ا وا
 لو الوحماب » هدتلآ تعاس مات « مدتبا اشا تدمرپ

 هفوصایا كرهبد « لالانسحا ىلا انلاح لوح لاوحالا و

 . مدلیا ارت ینطو شو ندنسب را یعماح

 - ردهدنفح مازملا « تمالس -

 ههدددع فونص ی رشا یان < عیابط ا

 هنساحم هدنسد رود ره كتنابح کل راو كاا .ردشم را

 ۰ ردیا باتتجا ندیواسم « باذجمر

 هکدتتا رونت هلبا هلضاف هبرترب یسهزکا» ترطف
 ردیا دایدزا - هدنتسن یرفن ندیواسم -- لم هتسا

 : نمدی میت یر
 تققح فالح .نوسلوا هسرولوا هدصوصخ یداه

 هدنرظن روتم دم وا تیا یدخا هرات او

 ریذرروک میخ و اهد ندراعا

 قبرط هروک هرذدیا مدق تائا هدقحهار هکنوج

 قتقیقح هبیرغوط ندیرغوط . كتا نوکر هجاجوعا
 4 ردکع د كع ۱ رمق

 ۷۷۱ س هنیح

 هسردیا ريح . نمهدیا ریقحم یقیقح قح لها
 : زووا شعا مع هدایت یراعا

 لئاز تافغباوخ هکردندنلمف ایّور .هویند قاودا

  ردیاالبواو هلا رام درد « 1 بحاص هحل وا

 وه کرد هدنسهباثم ا لوخ « هبنایح ديادل دوخاب

 لاخو مهو هاکتسد ییدتا بیر كناوهشو تاس

Eروز زا  

 لابخضح هد هدنرظن یدنک « ایلوخ بحاص هجنلوا
 ا

 اۇروا ا 5ک را ےک لا

 فشک هدشید ضفف ةیاس س یتیهام كنایلوخو
 ةظفاع تتشح مازتلا هدهدرلمد لكشم كا نوجا راندا

 . ردمهماهد ندنابح

 هدهدرلس هلقح هلایرو بذک هقلخ روضح ارز

 .ردقوریهر هقش ندتققح نوجا قمقح هقح روضح

 -- ران دیا لودءندتققح . شتساا تققح « قح

 هداقع هدراه.شاراک هداند س قرهلوا لاح ضرف

 ۰ ارت هب یدیا اک

SE Eنور  

 . راردمورحم ندر وعش تمعن دوخاب

 « ندسفلا ةبقاع نك فک او رظناو»

 هبیواسم « بانتحا ندنساح درا ناسناهنب

 OBL نا و EL یو یا
 ندبادرک فوخوا هدلاح ییدلس القو "القع ینخیدلوا

 . زالوا نایو هنساح هارهاشو نادرکور

 .ردپاعده هبه و رخ" عفانم ,ینهب وند هسبسخ عفانم

 یک ق ادلرف هسلوا نازو ندفرط یناه راکزور

SS E 
 را

 « رولوروب مدا نیهمشود هنکوا كراکزور » ]



 ۷۷۲ -- هغ

Eكعا حاضرا یغلدملوا قدل 1 لباق هب هلم سمو  

 ] ۰ ردهدمکح مزلد الام مازا

 ر,قح هدیواسم فرو نساح جد هکر بلک مد qz و ہنی قرن 7 1 ها 1 2

 ۰ رولوا نابز مه هلا نا

 مالک هناشاشغ« مازنلا ىكع كنهضق كرك نامز
 لدو ی یندل وا نواب مدنهمح تالسم اربز ردا

 نعمكالسم رب هدنوچج ا یابرا هملظم راکفا ندیا دعاس

 . ردقوب ناکما هذاخما

 ۳۳2 سر
 كاا سالا ک زیر

 ( ةضف نم برشي نا هرکی )
 ( اهلا نا هضقلا ترشو )

 مع یس وحم دوحو كسولاسوا نرو ناح هنآ ام

 . هرد رضماهد ندهقسف و هر یلشهد كا نوجا تساسنا

 دیرط كراکزور نشاشغ ولردو نالوا قح نمشد

 سو هلع هلالص ( یارو اقا تا
 سلف شعنم» : رار وس روس ناس یرلترضح نعدنفا

 «  اه

 کن ركيهدهققد یک نوملقوب هدداسف نوک ماعوش

 روم ی یر
 بولق هللا کشو كنر یرلکدرتسوک هک ۲ ردتققح

 یهفاص بولو ء لالضا س اهد تاقر س یهساق

 ی
 ؟یلکد تعقنمرح « ردهدصقم ندلافغاو لالضا وش

 .كحسه اجه راز هغدغد نالبند اند هسلوا قاصنا

 هعمطو صرح ردقوا كنهدو .مم ساق نالیند تابخ
 . رلیدبا فارتعا ددرتالب ینیدلوا لمحت

 كلبط . راشعا هس هلبط ٌةزاوآ یلع ٌهتطذط

 هدلاحره یا -- نودقچ هقوبع هسرتسیا یسادصس
 رشت

 ا باستکا هبققح ترنع لرلو د٤ هلرلهنطنط

 ۳ ردا تلالدهبناشوب Ali > قمشوف هشوب

 ۰ ۱ هتققح كالاخ ۰ تس هع كه دید

 قح . رددوعوم هشنابرا لماک ناعا ۰ هسققح تز

 . رددوعسمو ززم هدنراد تما ناتسرب

 یرلکدلیا كرادنهللسوت هبهفخس لئاسو ولرد كيب
 بوبع رتس هلرب سیال نیزه < ر هراهنودرک مےشتحم

 سف س نالوا رقحو لبلد س « رلزادر تلفغ ندا

 یتسوک فیرشو رع هل روصوا هدماناراظنا یترلهمشا

 رضهلبا عاضوا .تقبقح هدهسرلرونلوب هدنلطاب لما كم

 . نمل دیارتسا هلا هلا
 رش رم . نموا تاق تایح هنابح هلبا دوسی هطنط

 نمهدیادس زت یساقنا.توزت .رددودعم ساقلا .رددودح

 582 دور ۰ یخ كدیز ٠ ردموسعم هسا قزر

 قح +E تما . صةلىا صقتو درب قزر

 . ردا ناسحا هنرللوق ییدت-یا ىتمعن

 . ردهدلق روضح « هبققح تداعس

 ۱ ۷ .یطع تدا ۰ زامهلوا لاصحسا هلئورب

 لصاح عاف هیهلا شاش « لق یانغ . دهتساو

 . رولوالئا ناعا بارا هدهللخ ضيفو

 ةوسک نوچ ا تفنمرج هلتعانقمدع هردقمقزر

 داع كره وروس هدرارب O كره ورو هار

 هداقعو اسد كرلتفانم نالا هلافغغاو لالضا ىهللا

 لهجا كما مكح هنیراقجهلوا تکنو تاذ فقو

 . رلبادلو ندهنادورع دانع دوخاب « ندهنالهج و

 . سره ۰ ردتممن هییناسنا تاک « مالسا

 کما دقتسم یتسنج ءاساندتمعن ندیاتباصا هتسهصح

 2. ا ت نوجمآ قلوا سانلار ۰ ردرومآم
 . ردقوهراح هقشاب ندکع|

 ۳ ره ها ا ا ساب زارضا
 1 رلن دیآ را رضا یسا نو2 تاب یتسهصخش تعفنم

 . ردراقجاوا راتفرک هقحضغ هتلا

 E ی یعم کراردلماساعطو ناتهملت

 3 بلو روضح

 ۳۳ مو و 6 ۵ جنب یر



 هللا ماا کناه -- درف یناه . زامهنلوا حیجرت هبهماع

 كرەروس یرلبا ییهّماع تعفنم س نوسلوا هسرولوا

 ك کز هسرابا 5 فرص هنمأت ینسهبص>یش تعفنم

 هماع ء ررضتم یس دیک ےک ردیاروهظ یهلا 1376

 . رولوآ دنفتسم

 رقد هنالج لام یب طمتا نم دنا
 لاةثتسا ی هماع تعفنم «لاصحتسا یتسهصخش تعفنم

 ا ندنلاح تقاع كنەئيدر صاخشا س ندا

 تمدخ هبیموح عفن اعاد .تقیقح مالا اعیاد قرەلوا

 . ردلمشیلاج کا
 . ردهدتمدخ هبهماععفن * تداعس هکنوح

 o رد ەد قىقح مازا سل آ تھا

 لاک دو نیمالانا

 « تیام اا

 فاو كاا ربع هتلاسنا هک یاب

 نالک مزال یسوا عما یطئاسوو باسا دعاس و
 مازاتساهح هہاصا فلاطووهدعامجا لئاسم ه رضاح تندم

 وص تقدو تدها هلن رابتعا ا شیدو هدکملنا

 تواف كراوطاو عیابطو كرایدو میافا . ردنایاش هیهص

 هاب « رظن ععق ندفالتخا و قرف ثعبنم ندو

 زونه یرلمقوم یهدتندم هراد قح همدم ماوقا

 یراذلوب عطلاب یلدم - طقف نامهنلوا ماست و قیدصت

 هص وصح زبح مدت ۳ هدتبندم ماع - هاتهج

 رغ ماوقانابلوارکنم یرابرطف قاقحتسا و ادادعتسسا

 تسو هحتشعمو تابح اساسا دوصقم ٌهیاغ هدهدهندمتم
 یاح ینردنلوب رصحنمو قوطعم هما تحارتساو

 .ردلکد هشقانم

 هراتموکح.هراتعم هلباًارب ندصاخشادا رفاک ردق وش

 ۷۷۳ - هفیخ

 بقعت و ذاا نوجا لوصو هدصقم وب "السلستم ردق
 هر هبناسنا تاباحشاوهندمدعا وق «طئاسوو لوصا نالیدیا

 ندهظحالمو قیقدت کیدا بودبا یفاوت ما 2 الماك
 ندکلشیدنادب یشراق هبهندمتمتساسنا قماملت وطهتسرا و

 . زامهلوا دودعم

 ندنناضتقم كتندم نایلیا دعو یلمکت غ کا
E O 

 تاششت قجهلو عوقو «لئاس و قحهللوا تعجايم

 لوتعمزرط اضعم - هروک هتتعسطویلبم كئشنمو دصاق

 تالامتحا كملسهدا نایرح هدهدنفالخ كلوبقمو

 نوجا ییدنلو ندهدوهشم تاعقاو کلبو ندهدر و

 و میالم ه۹ تسدم هعقد ضع) هدهنمات تسدم

 ندلامتحا یودح هسرغ لاوحا كحهبمهشود قفاوم

 ES یلاعآ هس رە تسدم هح رک .زامالباص جراخ

 الب هلتیمومت یتعاجو موقر نوسلوا هسیا رولوا شا

 یتجهسهلوا ندنانکم یسملیا رهظم همان حالص اشتسا

 وا هد کت ترم و رد ۱
 هدداسف ونوک ماعوش ههوو هلمک تبموصعم . ردیمدب

 ندمتم رغ ءنوسلوا ندمتمرشلا نال < قمامهلوارىسىم

 قمالواناصه یدنمرحم لباقم هنموصعم - نوسل و

 هاب حاللص یسهدناف و فطل كتسدم . رد رو رض ا

 هتمصع و تفغ تارا و «راهظا قلباک یتبهام كحالط

 كرارشا نالوا ندنراعش قمالاق ىلاخ ندطاستو زواج
 راربهلا راضحتسا یلئاسو و اتش وا ترش عامودیدح

 تلوهس ورس هجه ونعم و هدام تالیاعو تاحاتحا

 رب هبهموم تاسح هلنمأتو هثیت تیقفومو تینماو
 ریخت هسقوب .ردنرابع ندکمر و تمالسو ماظتنا یارحم
 . ردندن الا " هطاقو ادا تنهامو تفاح

 یالص و قدص هارهاش هلزا تمکحو تردق

 كلوب رار هلسهصاخ زيي و قره یحالطوقسف بادرکو
 دادعتسارب هب هب رمل ترطف هدن صا بقع و راتخا یر



 ۷۷ س هفیح

 ماه وا عن و 9 ور نداده لزالاي .ردشملنا و

 هساضتعم یراباح دا تا و لىم یرلن الو" نونطو

SESةهامهنل وا ماسل ی ان هر هر اف وو مام  
aس - - - هه هه ا ۳  

 . ردیعیبط

 تاعا كتناسنااساتا هکردقدصمو قرتعمیساروش

 هلا هحور چیه ند صا نانلو ندنسهیرورضو هبعیبط

 مفاط رب هدلاح ییدلوا لمحتمو دعاسم هتحاقوو نیم

 هدهدن رللاع تسدمتلاوحا هناراعشتهافسو هاراکتحاق و

 یراتانلوت یواسم لام ةرطف یسانوا شلو لوق یاح

 ۱۳ ی اقا ها تم
 . ردهدقماشارب یک ندنعاها كییاحف كحهدا

 ترس

 . ردراع ندنلع لح كتماسنا یسهاغ هکتسدم

 هزاوتسا ات تالا نامافص هللوق "هاصوح تتناسنا

 هلح لس 4وآ نارک: لصن هلنا عا ہو یو یرظن

 اعا یوصتو ناسحتسا بوساق هدهلقل رسدق رظن وش

 ندهمرکمتناسنا یس دم یهدزرطوا هسرار ول وا كج هديا

 رب قحهلوا حابقتسا و ناحیهتسا هدکشا ضرف دعابتم

 ریلیدبا برق ردق هن هلاک هب ی هحساسنا .زالاق تهج

 هدافتسا هس روا ردو فال كتسدم هسا

 نا اا هتسناسن ان ربا .ردراکشا ینح هل وا شادی ا

 كهاظو وا او نالاق ضراعم هب هع وتم و همهم فلاظو

 تیک جو لاح یه ناما ثارباهحماسمو هه سم هجا |

 هراکنا یفج هاب یتقفاومو تبسانم هلا هح تیئدم
 فوصومهلتهام وش ما ها تدادم هتشرآ .ردق وب لا =

 ماوفا نايا قیاست هک هدر دم یاوعد هدهسیا

 زا هل هوم یو هل روا اح هملص

 رد ال هخا

 ارتخا و تاعادباکیدربتک هلوصح كنه وهیملع تایقرت
 جاتنا یتشکتو عونن كنهیومو هبدام تاحابتحا تاع
 تامادقاویعاسم یرانانلو هدش ر وصقماشب هدرالاع واو

 ندنکیدلباجاماهدهناصارتحا مقاطرب راربهلباقوسه لا وتم

 قتحلا نایب

 دوهشمیراا بو لاها هحنسهب وعم تهج كتبناسنا

 زکلا هلتهجیمهحور تلاح ترش .ردشهالتا هغلوا

 قرشو تدوجوم هظفاح . زامهلوا ما هللا تایدام

 كته و هلاع تاسح ردفقوتم هننایونعم لامهتسا

 .ردهب ونعمو هبحور لاوحا یدلومو ردصم

 ۱۳۱۵۰ اغار لك رانا رد« مدامو-رهاط

 هتیمأت توقو تبالصرب هجتایونعم نوسلوا هسیا رولوا
 ضهدیامازاتسا ینهدنافرب رادیاپویدج هحقدفلوب یرادم
 لهاح و ىغا ا E ناوحرت ناسنا

ESلاوحا هل  eکاو ا نا هلق اس  

 ۱۳ قم و دود کولو ی صو فرش ضتخ

 ندفراعم .زامهلاق هدازآ ندهظحالعو نح - نوسنلو

 ندلاصب لاک قیالدح ییادتاهظحالمو سح وشد وصقم

 ۲۳۱۳ تارداو رح نوو نالوآناسنا .ردتراع
 اظ وو لاعفا هدوب هکردروح ه هماداو هظفاحم ینفرش

 هدنسهناسنا فت اظ و.ردفق وتم هنمادقاو ماعهایهدسهماذ

 قلوا توت هدتسدم لاع - رانالوا راکهاسمو لمهم

 رازامهل-اصضوف رادهیصت هتح ندهندمتفارش هلبا

 نالوا لصا دوصقم ندملع هکراسهنلوب رللاعهح تلذک

 تلف ئ راقدمەلوا نم هامتمع) قالخا بده

 - رارونل فا دع مورح نیهبققح

 یر داخ هدایز .نددداف هج هانا تا اک كراندمتم

 6202222 هده دقت مەلقح یرایدنک ةن رل روک

 یندنلو e 2 هدناهج . رولوا ده

 ناکما عیطلا هنهجوت ماماو ضارتعارب هتیندمماع نوجا
 .زامهلو

 فااطو و هعاعحا لئاسم كنهرضاح تسدم طعف

 ۳۳ ۰ وا -دکیلیا مازلتسا هانا هساتسا
 قماملت وطرود الصا ندهذحالمو یرفدترظن هدیاحرد

 لاکو فاصنالا قح کن وج . مهلبدیا در هدیوجو

 هدتبندمناهج نوک وب هحنلبدبا لاح قیمعت ها فرط ین



 ا ناب

 اا یک وک نا و a ةا تو

 نق ینیدلوا هدازا ندتهام كجهړيا لحخ راد

LEرشم و یفع ار و  

 دوه شه هده > هردم تال.اعم طب رو طارفا نا

 . ردهدقل وا

 فاطر هکردهلسهقاسطارفا هج هب راجت روماضرفلاب

 یکراکتحا هلا هیات لئاسوو4هلکشت راق

 ناملو ا لباق

 ع كور لاو صح هسا سنا هله د هل وصح

 تالا

 هم خوو هندس تالام ا ءم یر دشا هر هندمتم

 .ردەدةمأ غو ا هادف و نابن تو ص نالوا یرشو

 همسظع تور 7: یساضا E نیمه رگ كتسدم اب و
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 هاصاقم وردیه هاما و ی ا تراعندنعح و تک

 ۰ ۱۳ مده

 رضاح ناب رج هکردهدقلوا دراو نیم و نظر هلب وش

 ۱ هسا روت تو م ود هلسهدیازبم تدش

 كمل هبا شل هدنرللاع تسدم رانالوا مورم ندنورت

 تعا سن به کر نوک ره ارز .كجهمهلب روک هدنتقال

 هنقسضآ راب كنهعونتم تاحابتحا نالوا هدقلو شیازفا

 ندیشیه كمل هباش هللا هندمتم تشدعم ر .كعا را

 فق و هغ و كلامه همظع تور ر هدایز ندشه و وا

 زا رم اندی یاوعدهلس رات وک ناکنزلایح کوبا

 هترابتخا هتما یسهظف ۶ كما شياساو لسو كى هیساس

 هحزص وصخ کر ادت كندا هلا قوف فراصم یرلقدلاقر وح
 یاوق هشیدنا وش هک وللاح راروملل و هتسراو ندهشندنآ

 عام نر او هدب زر اهد تاق ر یرلهدوجحوم

 هلتیحاو روا قیر ههسنو هدا ا
 شمر#۵ OE GE E دز هجرلتلود

 هليا یدناوف قوحرب هرضاح تددم لصحام . رووا

 لئاسم ربارب
 هلاک یاهتنم یساسناو .زامهنلوا دع یاخ نارا

 كتساسنآ تایدامزکلای.نملدیاماست ناھ ییدتا لآ

 تاقسضا هحهبناسنا فتاطوو هعاعحا

 E ف رطر یاحایح

SEه ورخآتابح هقش ا تامح ا  

TE ۰ ۳ 

 تسدم هکدم همای ساسحا ی داقتعا یدوجوم هد کت

 لاک باصت

 كنه مش تداعس تدم نانلو مردعم ابو فیض

 َ زامهل وا لفاک هل وصح

 كب یداتسا هتاد هدلاحیه .ضهدیا زارحا

 قفوتدمحما :نیمالانبا
 ..ح © حس

 42 دن تمام

۰ ۲ 
۰ 

 ندندش كنەنطروف س یاسقا س ینیرعت س ایراوآ

 و اشا رکا را صیلخ ندننبقعت كد دوخایو

 هللامز روص س هیعرشو هسولاق ماکحا ی هدرب دقش ینیدلت ۲

 یهدنقح ینحهیمهلوا كلام ه هنیفس ینیدنل و یسیراوس كنادوق
 . هبولاقو هبعرش ماکحا

 راسخ ندا تقر ههل وم یاىشا هدرفس و ر٧س یاتتا

 هب رش تا راست .ر عده راوآ هدر ر, قوقح هراررضو

 . ردکیا هرزوا قلوا یصوصخو یوم
 میش " همارغ در تم اد هنواق تسن « هوم هیرحم

 

 a هسا

 کک رظن E و تلق هد رح تاراسح ی

 تاراخ نت ری وا کو اد ها
 ۰ رول هل و ۱ ندیم

 دوخانو هبه وم تم هد رفس یاسا « هہاع 7

 ۰ ار لب ده سو 99 ۹ رج ت تا راسح 4 رااشا نالسا

 قرهلواتردنوا هم وم ت تارا هدنن ون اق ه رحم تراش

 نوجا هم وم تمالسو ا هداسز ولیریسوک

 ET نا وا هو ین
 . زرودسلا

 ررض هبا شا

 و ۰ رددناع هننحاص كیاشا لوا

٤ 
 دیر



 یالود ندنقعت كنم شد دوخاب وندنندش كنهنطر وف

 اس ا ییدکمزال یعا اتش ور کد
 الوا نادوق هرزوا یتیدلل وا ناس هدنسهدام ی ۳

 یرانلوا ییتموزا لاو ربع

 ۰ رانا هر

 كا نددد وح وم یاشا

 2 سس
 اشا ناسلوب هدنرزوآ ههر وا هدم و

 -ه رصف تح اس ی راح ا نال و ا

 الاص هنلط ھا قالود ندن رلاهشا نالسا ادعاعد

۱ 
 ۵ 1 رولس دار دنا نامضا هر ۱ د وقفم هک رجب ادوق بو

 هبهترکوک قرهبلوا یساضر ال ییابشا یکوب هکنوج
 : ردنادود ندا و

 .همهل وا تل دیم قفا وم هتسلا یسملت وط لوّسم دارخا

 هسا ندنناطخ كنهسمل رب ۰ ۰ ۱ 2 - کو

 رادتحالص هنساعدا هبوست همارخ اشا بحاص ندفح

 هدنساعدا تانیمضت هلعجا هنادوف لب بوسهلوا

 هرزوا یهداشالک | ندهینوتاق تحارص . رولمهللو

 .ردنادوق 26 ینایشا هد هدنع وقفو كلاحرب هلب وب

 . رولا یبرارکف هدکنهفاط نادوق هکردق وش
 کو - رام هرفد یاشا نوک هتکوا لو
 ینسهچرد كن کم رو اتشآ هه رحم نوه را

 ید هدهبع رش تسابس کرد ءاس هبسوپ .رلنمهدیا ریدقت

 ییسخم ندهلوح هدو وط زوب هغلوا قرع هنفس

 (۱) ۰ رارولوا نماض یتمق رلهست | هزگد یرلهقشاب .

 .ندنامض هدعرش رظن هدنادوق یک یاب كنوناق طقف

 یهدنساغلا نیح كنابشا نامضوب هدهسیا زامهلروق
 ر ا لحرب هلع ات قم وا نومضم هام:مق

 EIS عیدوت هم هرزوا كلر و هصخش

 ءرزوا قعاب هکفلهدز روباو نکردک هلروپاو هلع لوا
 هشاقر نسف راز هلا راک ار 5 عدوتسم نکیآ

 هر اه تورا وه قرا

 یربصهایو یدعل هدنوب كعدوتسم کنوح . زگمزال

 نماض هسعا هظفاحم نکیا نکمیقن كتناما اما . ردقوب

 ۱۷٩ ص ۲ ج یساوتف یدننا ىلع (۱)

 قحا نایب

 هعاد و هدنلاح یرصقایو یدعت كعدوتسم ار ز .رولوا

 مزال نامض هسل وا یراط ناصق .هنتمق دوخابو فلت

E۱  
 ا ق ع اردا كر مدهتفتس یاما رک ا

 هزکد یدنک نوا نا رک صلح ندندنقعآ كنمشد
 مزال ناض ها هسة هتمالس لحاس كرهز و بوتا

CBE 

 را هد وقر وو نف ع كنک هدر

 . زماکمزال نامض هنی هسا لقت
 لد کوب مه . ردشملا نيم ظفح قیرط هکنوج

 تفک طقف . رولوا یضار هدیبحاص لام هلقلوا نه

 یسعا تابا ینعوقو هدننامز هکلپترب هلو كنهمقاو

OY 

 (۳) . رومدیا اعدا یتطاقسا كنامض عدوتسم ارز

 ی ۷۵4 كاننوناف هیرح تراجم هکردنوجا كلوب
 ا ا ررقت لتا اشا هازکد ید هدنسهدام
 و نم یرارق نالبریو هدنقح روک ذم صوحصخ

 ا ناه یک ینیدلوا یقو نادوسق ییهطیضم هعطق

 هدیدراسخ و یاسا كنابشا نالینآ هدهروک ذم ةطبضمو

 00 د 2اب كلبا كنك هلبحم رصت كلاوما نالوا
 ۳۳ ترا هدف رط تعاس ترد یعرکم هکدورو

 ندهبجا لحاوس لح ینیدلوا لصاو كیهنیفس رکاو

 یاعوقو هللا ریرشرب هتیردننهش هبلع تلود هسیا یرب

 روج ا ا نع یو کمریو رخ

 : ردشملت وط

 هینوناق ٌهدامیح ۲۵۵ رلنازای حرش هبه رحم تراش

 یسهلئسم ناعرب زکلای هدننبب راهدامیجت ۰ و ۵۷ هللا

 -هدام دم قلا ی 2 نرو سو و قرف

 رلوطروبار نالشد « هتطروف یداوورب » نالیر و هدر

 . راتشدر هلمکت (۲)
 ۲۰۸ ص_دامادو ۳۷ ص هءیهوح (۲)



 هشانی كلبا » هددامیجحم ۲۵۵ هدهسیا قوت قرفرب هدنب

 هداروب ربارب هلسغاوا رکید قرفرب یریمت « هنامل یتج
 نایب هدهعرش تسایس یسلروکاتحا هنیع هدرب هح را

 كباد وق نوجمایساعدا نامض طاقسا كعدوتسمز کو

 هدردش ییدمهدا تالا یتاحردنم یسوطروبار

 . ردللوا

 هدسنما تح كناد وق لاوما نالما هزکد ۹ وح

 قیدصت هلنع هدنقح یتمد تثار هسا نیما  بولوا

 هن هماقا نوا صالخ ندنع طقف هدهسبا روئلوا

 نه اصوصخ . روناق عاعسا ینه هسرواوا كحهدنا

 و یا تیهلوح یاشا نالتا ری
 درع كنادوق هسیا قد هدنامل ینج ها كلبا كناد
 یناعوقو تو ەدە انام تور و هتموکح یسوطروار
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 هتسم نام و .ردفلا ههبندم قوقح یسمشقلاف هدسات

 دع ندنا-ف 6 رامظتسا نع » رب ص وصخ هب ون اق ۰ یس -

 وب كنادوقو . رول هلوا نکم هدام فلات هلکمر ویدا

 -وصخ و هکرولبروک .رولواشاوا نیمی هبیسو هت ایج
 . روشوب دحتم هللا عرش ناه نوناق هدص

 ییدلوا راوس هليا نامز روم یادوق هتتفسرب
 هاب انامز مداقت یتعی . زامهلوا كلام تفورب چه ههننفس

 كننوناق هرم تراح . زامهنلو بحاص ههتفسوا

 بولرا دیوم یوب ید یتحارص یسەدام ی ۷۶
 - روعا ماست یرارق قح نوجا نادوق

 هتلادع كنو هتسرولوا تحت و شود هفت اق

 قم هل وب نادوو کنوح ۰ ردا سهاظ1 یدل و قلاطم

 یل یییدنل وب هلا هتفس یدلوا راوس هسلوا كلام هقح

 لحاوس اعاد كردیاراتخا ییهدیب رافسا نر
 ههنغس هللا نامز و و هدهدع) و هدا

 "فان مبطلاب تا هفرصت ق هلهجووب ۰ رواوا كلام
 . ردلکد ناسحتسا ناباش ندنغحهل وا تلدعم

 هدراقعر هم 3 42 اک هب هع رش تساس مر

 کے ارو ص ھا شا نوا نکیا رقم یغیدل وا رحاتسم

 OE باسا نامزروض ارز .زامهلوا كلام هراقغوا

 ۰ ردلکد

 ۰ سههدیآ طاقسا قہ

 رب هلس اوا هرشک باقحا نامز ندپا مدا

 AARNE هقح ظوعش ناعو ورم هدر و
 هیاسرس ول . رد مع امسا مدع TEE یراکنا كمح

 ۰ ۰ ۰ ۰ م ۰

 هءاع یعدم یاوعد ر نالو نامز ۸ هک رد ءان

 ها را رقا نوش وا تا هام رو ص هسردیا رارقا

 ِ رول وا مازلا

 هاغل وا 1۹ت هم ومع فام هکر ولوا رلا وعد ضع

 الم ۰ راق هراسبعا رظن چیه هدرانآ نامر رور

 هدهب رح ترا ا كعد NS ماع قد رط

 قفاومو قلاطم هیهععرش ماکحا مز لاح نالوا یواح

 شعآ داحا هدهطق وب نوناق هلا هعرش تسا س هلغلوا

 اللثم هدننا وق 2 اهدو هنازج قوقح طف . ردکعد

 رانامزرور  قلعتم هبهبرحش تراجتقوقح یک رلهحیلوب

 ندمکجتهدیا هسا ام هد ص وصخ هد هح را هکردراو

 ۰ مروم دا رظف رک تا دمش ۳

 « راو یدعبام ۵

 انار مراح نا

 O نوت حس

 تروحم هدمع

 شحم تابح نامض رب یی هنساشو ماود كتيمالسا

 هاو ی ها

BEحنا ها نا مع  RE 
 . ردکچهدنا لکشت بالقا و
 یتساه كنسلعف را | ناسنا رب یا هکنوح ۰ زکجهم

 يدمهدیا كرد كقسام E هلرلنا هسردنا وزرآ

 اگ هدأ هذخاؤم قالسا



 ۷۷۸ س هفیح

 هبرواقاب . ریشیلاح هررون یر ا هللا هصیصخ
 یتمزلا هجرد تكنابح همزال « تیاسنا

 ی ندا ج AR هلسالوط « هنتعمط

E E E A BS 
 .ردیقالم هصاربمومذمایو حود# هدننافرصتعیج مدآ رر

 نوچ | نيعت

 سه و هدیاف رر هدهد ما یو هسلا هدنمع هدافتسا

 تی تند وارا تمفتم رر نکع یذحا نوا

 مدل سا ناعاکم تروح و ناتنا : ا هنس همقشح

 تا تا هلا یراب تسادحو یر رادتقا راهظا

 روهظ تفو ه تلو سر و داقتعا هنهزمت ندناقولخ

 ینکیدتیا فیرعت و هارا هلتروصه یمیقتسمقررط بودیا
 « تماقتسا هدنلاوحا . تعسو هدنردص هردص ندمهش

 هدنشاعم ءقزر لس هدنلاح هدارا « تمالس ندارشا “ھه

 نقر هدلو وو هدهاشم دادس هدننانو لاعفاو ماظتا

 بلق توو « هلاوحا تساس هسرولوا كحهدآ نتشو

 دوو شفا ترم هاو ردص و هفداص تب و

 صاح هدافتسا قوح كب نوچ ا تامو تلود ندنوب

 راکفا «یددجح ساسا كنه مش تعم هدلاحو . رولوا

 ی ینیدلوا فقوتم یتلاصا لا كساسنا هماص

 .ردنرابعندنسفلوا ر دقت ها هلا هقلخ تاینص كناهرب

 ینربصب منح«دجمدیا رظن عاحرا هبیخام ناسنا رب

 نرو هدوحو ناالغاو تاکرح او سه هتی شا

 ۱ ۳ نما رانا ما هک هلن هما و هل دوو

 ییدتا حاتنا كن هقلخ تایم ۰ رولوایرب 2 فداصم

 اس

 یدلبا فالتنا هلا نيد نالوادوهشم هدنراداض :زوح
 هتتشنا ۰ رولو دا ناه تار وشم قلرط توو

 س رداعا یرقو نادحو یہا ص ا یه

 نیمات ینسهب وش هلروص نه کک کردوب تداعس

 هدب رظن رلمالسا 0 تروشم و نيد لصاما ۰ را

 تالوو هنسمتاقر كتامر هکردشت یاکد نامر
 E كم وور یاد ۰ رونلوا نیت هکنآ یسهبناسنا

a 

 قحملا ناب

 تروصم و نودا قاا هنت دیآ كح را یر الا

 ؛ ردیگد

 سه فی اهح رامالسا ەدە اب و ترشاعم

 ک

 6 هدو رش هک مر تلمرب شع زاق ر تم حح و دسهش و)

 ۱۳ ها ی ربا كارلا

 تموکح رب كرامالسا ندبیس وب
 ۳۳۳ تموکع نالو یسهعاد هاکتکاویش رب و
 EEE سم در هاب دی اهدلا یسهنمالسا هلصا هسسوم هعف د

 و امدح ردا لاا تروشم تابح کر ی

 « للم و ماوفا نو و هد ع

 . ردقرم هلک

 ۳۳۳ ار یبرط لج و < لداعو نوکزود

 ی هفاضا هبهبمالسا مات تقفوم و تبشت وش

 هدایوروآ دوخای ... نوسفلوا نظ عادباایو هس ومر

 ا ام 6واهدشروک یانتسحمتروشم

 مدقم هنسردفو زویجوآ كيب هدم رس تداعس وب هر

 ۳۳۳ ارم ناتسعاو فطل ندادخ فرط
 عاست و تافغ نالوا لصاح هدهبمالسا لاحر هسلصن

 مکح دادبتسا هدتموکح قرهلوا یرتا

 راهسمکقوح اهد هدزب هک ردبللوا یرتاتااهجو تلفغ
 الاح ۰ ا

 قرهلوا رادربخ ندنساشا كنمدقىقح تدطو رشم

 بهو روب راو ردق للزب یزع ونعم هلم هده ونعم همهم

 هدنسهارورشیاع ءیهاظ تالماعم كنانوروآ یتداعس

 ۰ رارو تسا یاو

 ۳۳ ۰ اقلخ هدعاق « الصا « ناهالسا ر

 مومعلا لع بهذمو سنج الب ةنايد « ًانيد یسبوط
 یاداعو لاوحا رونقا هزمت: دم كنهسدم دارفا

 ید سنا هعامحا فئاطو یتح . زراتخ هدلوس8

 ۳۹۰ ا قفو هتعطورمخم الزا رغد
 3۳ و ردق زغد هدنصوصح نهاذم یتنیرس

 ور تفاطو ردق بیدمش هحرک ۰ ردقوی نيد زب

 قچهلوا وفع نوچ ا تما و جاست رانا نالیرتسوک

 و مه ! توا . زعناق هدهنکیدتیا لکغت راها ک ردق

 TO TI ی ی ی یا ی



 قلا نایب

 هدهد رله زمح را هل وب ندوو نوچ ا فالسا «دابرف

 هردقحهر وط بودا ادص یک رررکت

 اقم نمدعدق تاداعم ؛ زرشیلاح ! زانا هدر

 نوجاراضحا یتاع هنارکش زمشی دلوانودم هناح ا

 هموظنم كموق < یک ردح وقم اءاد هددادسقب رط

 شملیا ر وصت هلکملس یتسهفظو كندارفا .یاحوتف

 بولغم هدرللاع كوس ا ۳ كفارتعا و

 دارفالالع ندنسهعورشم هفطو طقف <« هدهسراشلوا

 سه ندنسهبقلخ تهام « تلمرب نالوا رادربخ ر هدنوا

 تطورشم درفر ندنشدلوا تسارف رادسصت هالاح

 يمقتسم د طاس كولا ,نایاش هند نو

 اک | هداحوش ؟ یمزع وروک ندهیجو قاوب بویارآ
 تایساتم هللا هساسنا تقلخ هرش فئاطو 4و ولش

 ا ۰ ردشلوا تنم هتسدننک یدنک ندا

 ردن ه كعا قشعت یرلناو .

 لار
 شمشلاح بولس هلشالیغيدلواه كزمش اطو هدفورظو

 . |ملوا

 هلوب هدهلبا هظحالمرب اندا یتوب زب ؟ ردیلگد ییبط
 رلهفیطو یی . زدولم

 یعب

 رد ریار_ هلزمس
 نم

 اقوحر 3 هد سه هد دەم تاسانم هل L .ردمزال مه

 وص ید دیا قلعت هرمصحش زع
 روس رسول وود هدهد مصخش تاشل هدیر

 روم نکل . ژرویلوایمرک هعط هتطو
 لاعفا کرد نبط هسروالشود هنکحدب كعورشم رع
 . روللوا دیدحم هساذ

 هدناقع یرلهطقا لبخرب كتمالسا هکزاغلوا راکنا
 یتامنا هالا ةدقع یهدارو مه . ردلامعا لقا

 « رصاتنو نوه هدهبناساا تعسط ین. نت ردو

 یاسا نالوا قحتسم قلراکتاعر ه هلاقتم قوقح

 ینیدلوا نمضتم كنسانعم تبناسنا یک تقفش هزمسنج

 هسه هیناسنا فئاطو نالوا یتیم هنرزوا لئاصح

 هع و رشم تسادمرار هال د وه و کک هحرد وب در لناسنا

 ۷۷۹ -- هفیخ

 یالوا لخدمیذ لک ندیاسا نالوارادم هتسام دم

 n صحتسا هل ا ترش هعامحا ینس دس اد فاظو هن

 معاق هل ر وشم ی هدوا a تمدخر نلیدا

 هدف را هر و تم فتاطو درولو وک . رول هلوا

 درب ندهناسا تداعس تامر نالوا قم هلعف رخ

 فلطع دما هثداح لاوحاو هاساس جرات . ردشمامهل وا

 شمع « شاک هایند هسرولوا كج هلی دبا هظحالم رظن
 لاکشا ینهلح هساراو تموکح دقه شاف قاب ن الا

 كتموکح لاکشا و هکردنشعا دوجحو ضورع هدهفلتخم

 .رد راتلود ندا مکح راصا هاتتطو مشمیهج واو نسحا

 ۳ كراناسنا تروشمو تطورشمیس عو

 یدنک نا سنا ۰ ردیردام تله مش ,لئاضف کنوح

 كنوا هدنکلعوا وا یا ی هرات
 هدتنز رازاب .ردلاح قلوا راحود توححم نوجا

 .رولوا راقو یاع مادنا هلا یتس

 ندلا وز یمن هدنسیرجا هب رشبتیج ینیدلوا بوسنم

 ۱ رمس لاک هدتنشح دہشم

 یاکرحو راوطا . روروط قالرا « كاب قرەلوا نوصم
 . رونلوب روصقیب مظتم

 ها هرز ما را رسا کف  تسمراد ناد هوم

 دا رلن وا «یسلوا عزم هرازیا كلبا قجهلوا رادهمل قوج

 ه ی آ ندتکرح اقتسا ینج هل | كنب راهناص هددجم وق

 كزعرلوغيوط كليا « ىس لاتتنا

 یونعمو یدام هلب رابتعایسفلوب یراذوغآ یدبا هدزعایح
 مزال یسلدی د-ع تاضوف ذخأم هناکی ندرظن هل
 -املتوت وا هده ر یاتنا كەمال | هبحور راکفا نالک

 . رلکمزال یه

 هر لوصا

 تارا لتا اعاد

 داو دامعم

 ىلع دم



 ندنفئاحص مالسا خم را

 لکشنمو دقعنم هدنسهفاک كيهدمتم ی

 تولقاب یرلناح الغ هنا ا هللکشت یوزرا بول وا

 روک: یضبوم تلا کاپ ( لم سلع ):نالکود زاناف

 .ردرلزیلکنا ندیاحتف ییرحناهجو بیرخ یدادبتسا

 نوچ , ییداروک هدن راباتک اوروا تیاوروشو روبند

 . رولیدیادع قو و ناياش فا یجو اشاح

 ناار ود واع وهدبغیتساحمول رده

 a ارا هوطح یر کانون کوا ی

 لکد هدهرتلکنا . 1

 .ردشعلو داع هرللابسا هدایز ندرلناوروا فرشوو

 كنب نلهکتروذم «سلج هدانوروآ ییدمییدمش کب ےک

 ءراب بم هدابسا هدراهرص یال هلن طفل لکدیماتعم

 هندمتم للم راس ا هدو رایرضم هداشرفآ ءناماربا

 اکا میناب ی یاطعا هراشتتسالا

 دم یتوق راتلم نالوا رکذ هرزوا ینح هاش

 قم هدنرلسلجم كارت وا ند راوتلو هدنتشات ریز

 ندتلود لاحرر «ریای هل بوس زوس یرامدآ تموکح

 یدزامالوا سلم لخاد یبنط رانالوا

 یرلغاط نکنس ؛كزاحح

 1 سس

 ا هد اتسل رع 3 هداتسآ

 دراردبا را رق

 یرالوح در هاش

 نلیدیا نا زت دم و کا ا هدنسەب روآ

ENE ESET ASOY 
 کیدا لم اعد تلباو لصا هنیا ( هودتنراد)

 قرهلوا یدامعاو نمارهظم تكنسا.و و موق هاروا

 یاطعا هلتفصاضعا كلا ودا نی سملما و زواحم قرف یر نانس

 ۰ یدراوقح هبأر

 هده ار ورش رح تالماحم هل و كموو یودب وت

 كرابلاوروا نایمهدیا ندع و رانامز یبیدنن ون

EKEولظم ةت هلا هنارسدوخ تاکرح ی- هد لسم  

 . لهدا تدوع هزمثحم ؟ یدرلرومایرله هنسەم

TTهلو  

 قخا"نایب

 یارحا كلرهدیا لکشت هج اجل ادع كسلحم ( هودل راد )

 ردو هب یریمغر رمصح تراده رصع یس ملا کا

 رادنا

 همزن دزی ) ندهدافحا ( یصق نم یزعلا
 . یدشفلو

 رک ا مهرواشو ) هد تعب رش

3 

 یافلخ ك ا د5 وتدهع كرك ن وجا سمانه نالوا خر

 دمع ( هدهو دن تسایر هدمالتسا روه بولوآ

 (نتشالان

 هداقح کی اروم لوصا هاساس

 . زونل وا هلهاعم یاشا هراشنسالا هدرود نیدش 1 ر

 ماو ) ناعا نارا نالوا تما یاروش نیدقاع کید

 ٠ شیاتسو شم هلع رک مظن ( یروش مه

 ندهتتحسه تاداع یيدتا ثادحا كصف بانح

 کاک الا ردق لع كن رھ ندشلرف دارفا :هدیرب

 تایوحو موزوا یروق ءامرخ هللا تاناعا ییدرو

 عزو هحاحح یارقف هدحح مسوم كرهدیا همام

 نالوا كعد كم لا مش هر «9اف لها هد رلهو

 ید یلوحا (هدافر)

 ناوخ بودا ماود ردق همالسا روهظ لوصاوب

 ناهج تاهج طوسبم كناعا ناولا

 هد و

 هدیا وا یا دل وا

 .یدروشلو یریدم هدافر (فاتمدعن صاعنن ثراح)

 شملبا نانحتسا یلوصا هدافر مالسا موق نید
 2-۶ نالوا جا ريما هدا یم زوقط تب و

 تاذلا هد( عادولاةح) و ندنفرط هنع هلایضر رکیوبا

 ماعطا و قاقا جاخ نیجاتم ندیربغس "یسدق بناح

 تاعر هدهدننامز نیدشار یافلخ هلوصاوب ردشملبدا

 و «شماعلوا كر هدنرود كرل وما هدهسهملیدنا

 ا هتساخلا ةا نکم یراضد» ندراتسایع

 هد (ینم) ینوک یجنرب كنماریب نابرق هسیا هدرایدمرش
 هاتفا رب نایریو هنبرومآمو فارشا ندنفرط هکمریما
 اا كلتا ارعا لبوصا هدافر

 .یدرا و لوصا (تاتس) هدر ندصقهیسح تل اد

, 8 ۰... ۳ ۳. 



 ت

 قلا نایب

 ههح و ا ضرع لصفرب هد نعهلاقم یلوا

 بوری دلوط یم نمز هاحتقو یرلقدقبحندهکم «راعازخ

 ندکرابمرثپ ردق هبلطملا دبع نامزندنرلکدتبا زم- یاب ی ری

 هشاضم ندقلزسوص یدلاها هکمو شمامهلدبا هدافتسا
 نالوا راحود هآ طحف هل هه EEA رد

 .رکچ یتنقسص نونوب نونوب هد مایا هللا تي "ییاها
 ییایح هند نوجما وص هلعادرب هدراو جاجح هه

 . ید راک هن رل هج رد كما راثیا

 قرا هر انتعا رظن یمهع سا وش یرلت رضح یهو

 وص هلرامولوط ندرلویوق نانلوب هدفارطا جا لبق

 هدنموزل و عج هراضوح نیشم دک او تک

 8 < یتفطاع رادتم یعرح نابلهنشن كرەديا عیزوت

 : یدرفارب نمک 1

 شما لاقتنا هلطملادبع بانحهرخ الا هللج تمدح وب

 ندقازوا هنبرزوا یروهظ ندکیكفرش منمز ها
 هم نم زبآ هملاراشم ع رک ندنمیدلاق مو زل هتنلح وص

 ردعاص ندنراهودو قعاب تبرش بوتاق موزوا وروق

 هاسروص كمرچلا هجاحح بور دشیراق لابهوس یتید
 هلسرخفم ناونع ( جحجملا قاس ) و ردیا تیاقس یاها

 ویا - تیاقس تودح هدمالسا روهظ .یدرون ول وأ داب

 هدنسهدهع تكيلطلادنع نب سابع س ]رود ندبلاط

 .ردشلروو اما هدهبلا راشم ه دهعهس هد کم تف توت ولو

 اول ) ادعا ندنامدخ نادلوارکذ « یصق بانج
 . ید ازگایت ەدىل ری

 رومأموا تقو کج هلدیا قوسرکسع هریرب ( ءاول)

 بوجا یغاریاب ناهد( باقع ) كناذ نان ولوب هد
 نالوا ( دناق ) هسیا ( هداق ) .یسمهلادونج عج هنتلآ
 . یدیایسهما ادنام وق هنارواکنح هدیرحیاننا كروالد

 ینیداوا مالظ زادنا هقرا كمالسا عطاس فیس
 هدن رللغ وا رادلادع :یترومام ءاو تش ق

 هترزوا یسهلدیالتف كنه هددحا همحا» بولوا

 ۷۸۱ س هغو

 یاولوا ارکوص ندهکم حتفر شهلا لاقتنا هنایفسوبا

 . :ردشمامالحا ۱ اهدرن قرهلوا نوک رس !وتلا تواقش

 هدردیٌءونغ بولوا هد (هعسر نب هبتع ) هساهداف

 نارا و دک ندنکیدشود لوت لعواو یردارب

 . یدشلوا نافسوبا هني یدناق كشارق هدنرلهوزغ

 اکا تباح) هدر هدنتنافک هدهع كصفبانح

 تمدخ ینلرادهدرب .كمرکم تنب هفظو و هک یدراو

 راس ریارب هللا هفیتظو وب « یصق . یدیا یسهلجیم
 یه رام یزعااذع « فاتم دع « رادلادع یامدخ

 یصق ءرخالابو شما دیرصقهنک و لا ندنرللغوا چوا
 هاوعدیدالوا هنرژوا ینافو كفامد.ع هللا رادلادبعو

 تیاقتس هرکوص ندهعزانم نالوعوقو كرهلبا ماق

 .ردشلردشالرارق یدرهفامدع یی كنهداق هلباهدافرو

 : ردندنسهایکح لاوقا ك.صق هنآ لج
 eg O ی

 ناوهلاهحلصا ةماركلا هحلصت ۸ نمو هحبف ىلا لزن

 ودعلا دوسلاو نامرملا قحتسا هردق قوف بلط نمو

 وا

 شی رقلانب ادعامندنامدخ و بصانم نان ولوا ضرع

 هدنسهچرد راکلوا هک یدراو ی ماط 7ٍ

 : هلحزا . رلیدیا یلرکهد هغ دلوا رار هلقمالوا
CE RE 

 ا ن هاو ست ا یهعرام ندا تدخ

 روهظ .یدا هغطور ترابع نیکیتا یلدا حلص

 هفط وو یرات رضح هنعهللایضر باطلا نب رع هدمالسا

 یدروشو فظوم هللا .

 تراظن

 تام وسر ترابعندکمر_ و هفرور هدب ام E مسر

 نوچ اشا كج هل دی لقتءرب هقشاب ندر ر:

 ا روهظ بولوا كعد یر دم E د وخای

 ء ۰

 . یدبا هدترومامو هنع هلایخر رکیولا ترضح



 ندقمردروق رداح هشیرق فأرمشا : هقلا زکر

 دلو نیدلاخ هدمالسا روهط بولوا هفظور ترابع

 : یدا کاک هککنو هنع هللا یضر

 هرزوا کیدلدیا حاضیا هدنمهلاقم کلوا : مالزا

 ا تا تر رو اتداعو قمحا لاف هلرلقوا
 هلکن و ( هما ن ناوفص ) هدمالسا روهط . یدیا

 . یدیآ لغوتم

 هکیدراو یسهفطو تال الا و لاومالانزاخ هدر

 ۰ یدروشلو هدنمدخ و ) سقف 5

 هدهسراو فلاطو ضعب كف قافوا هقشاب ندرلنو

 . یدنلق انتکاآ هلردقو ندنشدانوا رکذ ناباش

 یولولارهاط

aT sS 

 ةحرلا لزبت نيلاصلاركذ دنع

 ماما

 نالا لبنح ندم ا

 اک یا ترد یا رو ندنرگ لاس
 رارقلاراد هلبنح ندا ماع یدلوا

 هددادفب طقف . دما لصا نع رد زوم

 ددانآ تم وا یداوا تاتترور

 یرلرا كناسادش ازس نیا راختفا

 یرار ارز یدشلوا لا هدمها

E 
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 2 كهذم ا لاقتسم

 یمن ا ریش تاک ور هد 9

 قلا نایب

 هتسدادب ای نوع كاد ا ا

 تدالوا شمالا كر ترخقم هلدنسم

 مع یدح شا دف هلصف ندکس یا
 مزیلم تمدج هل ۳ هتشرآ « «حنساماس تاد

 اما م با كر نوچ ا رلتمدح هلو

 یلاہفا شمەلا فقو هربمغس ۰ هقلاخ

 ماما یداحا ندراک ا یلخ شەمەكىد

 ماعو صاخ یادتقم كرام شلوا نکیآ کک

 مانا تلحر هما ء هر صا .< هف وک < کم و

 ا تمه د هدنع لهر زا

 رولوا ردنا نالا ضف هبنرو ندتقلخ رون

 رولوا بهر هملاع هلو هتشيا هجنلا ضيف

 مامآ هسشمزاب هن یه < شرو هته ۰ شع ودە مھ

 و شوآ ریذشاحنک هدنداق رکف

 تادو شمرلر د هل وا ا

 تاعراض ردقوت هد راش مکیدنرکوا ماد ود

 شعا روکذمرپ هدکیب هدنسلج ایندما
LE ESETمت ما  

 شع روهشم یتبخ مر هدنبا ترخا

 یم ها رقلاما ردهعفد ِ 2 حج

 كن رضح یعاءط ردعلوا 3 اشک ا

 تكن رضح یاشو حص ماعط ردشلواهب قا

 ریما همالسا هدمد لوا یدیآ هللا مصتعم

 رسا هل رہق یدلوا لضافاو رر لخ

 و داقتعا راد هنارق تقلخ

 نیملسم قوحرب یدلوا ناشیر ۰ هدنرود یدقبح

 ىدا ناجا هقدصل یم وم لیخ هدوب
ES 

 ا مست یدشمروک لک لح ترضحت

 اور یدروک لصن ممل مصتعم یدروو یحماق



 قلا ناب ]

 هب هب رکف ترح مک هدادبتسا وش قاب

 هبید ردتمدخ هند ضرعت هجنوب رلیدتیا
 اعدم هسلوا شوا رعفر وو احرش یا ۱

 اذاو قییضت هلو نوسلوروک شوخ ېک هلدبا ضرف
 مزوس قلطم ردداتسا ثودح ه«یراب فصو

 و و مدو همیشو هلتسن هاذ

 یدهلبا تا ره معتعم 9 وشا

 یدهلآ ترهش AES هلتص ءوس

 را زما هلبنح « تراقح هجرلکم هوب

 ربتعم مه عفتیم مه كنوا یسلاع ناش

 تاوذ كم زوحوا نویلیمر ناه هدنلاحم را

 6 ار نزاع ندر رایدلق

 EE 0 ماب هدنن وآ یدسا ادتها

 یشیا هبوب شمهمروک مهسردیا نط مع مشچ
 ما نوا ید ی هروک هخش رات 2

 ماما هدننسوا شما لاقتنا هقح برق

 نوکو الح رولا نیز یدادغ یتفدم

 نوتو یربق ردهاکترایزرب تاماعوصاخ

 یمسح ناسا قرفتسم هته د یزاب تاد

 یمسا كراو ناسا 9
 ندندارفا هیملع تعم

 فراع دم

 صور حن

 تااهج « مع

 9 یمالع تلاهح ؟ ردە م و یهدمیلق

 ! اهر ولما همدع ناع یمسفرب كناح یدمش ۲

 هکردنابح هقیقد هللواربوب ؟یعزملیند سأبهلاحوب سس
 باتهعدتک هلدصاقم ندیارسا ردنامز هحویب : یندم

 ۷۸۳ -- هفیح

 وشود هرکر ب طقف ..ردیا رومهلیا اشامتوربس یتیدلوا
 غامد !ردبارطضارپ نیشنآ هوب !ردیاذعهنوب ... نوسان

 گی ات هد تو ندیم یر یو ی لک

 ! روهتسا و هدنمومسم م

 7 كمالط جاوما ندیاشورخ طقف

 فيینسباو مد كنءهزاخ و ناتوط لئاح هتملط نافوظ

 ۷ ! شما برقت
 یا دولا تلدم نطوا « هتفم تهالب وا«لهح

 ی هی ییدشود كباب ها وا عو

 زر وارا یروط ءواخ

 هلتشهد لاک نکروشایغوا هللاع هجوق نامز یخ

 تامداصمالاح .هدزعا رطاخرد یتکالفرب قحهلوا سهاظ

 2 قو همش ! رالاج هنماتلا كنيراهشرج

E EEعیب  N 
 یابش قنور لوا ندزالوا نراقم ههحش یيدخا

 . روتت وب لثاغ هل ندنغج هلوص

 ندیارمع راما قرهلوا تیل وهج راتفرک یندیدابم
 گاه " یا هه را فا لاح ندا هدهاشم قدرا

 هتسهدادماغوق شراب نالوانوزفا ندتسهسفادب ءوق
 تارا هسا یم ردقهن جایتحا هتنراظن و ء تیاح
 .؟ نوسنید ه هرلناریدلوط هلرارکف فثک یاو
 داوا رادهنخر هل رلهراحم نالوا تداعس برع تالهح

 N سر تفت تک یار هیت ق
 ترابع ندتلضفو ع نیس ۹ ۱ اح ناح لما یا

 ..1 ناسشعا

 قلوانیعم هرلنالوا روا یتدالو « رای یتخ هک« لع
 ا

 م هن وک رب راندپا احا هتسهحاسلا عیسوهیاس که ع

 0 مظع رحش نالوا یقالم هتنرارح تنحمو

 ی  یق ا E EE ع

 نا سحلا هس رشا نالوا ناس هدنتعمط ا ؛ ندارمع

 ؟ مدلاق مورحندهن ندکتفرعم ندیا زابتما
 ر



 ۷۸ س هنگ

 هدر یه اکر ظن هدنجما راباطخ و نریدوشود ی

 یدرولواقرف و قرهدنفاعا ؛یدابجا عشعشم «باد رب

 هام رله وس 3

 الاغ .یدیا هدو أ رابعا منج زا تدربخ تقشحر

Aردو قجح«مهلصراص هدن  

 E رت کف ىلعواوا .هقلطم تىل وه

 هرا تلاهج "هلولو

 یرلکاردالا قس

 یتاهم هح روا هدول <« هسلا نازرل

SA ۰ ۰ ۰ 
 ىج هب ریس اس صعل رئال را وب هدزس

- 
 و را ۱1 8 و 2

 هنس رقم هطظاح < تالام هبهتان رع تمواقم 5 هدهدار

 ارم نرو یا
 ۰ رد ربح نمر

 ۱۰: اد ۰
 یاس رظن هداروب تاقبقح نایوج

 : مدا هجو هقح کک

 ندنسه اه یادت »{ تربع» ۰ ا بتئاصم قافا

a ۳ 4یر رسا  عب ۱  
 ۶ هداز رامعم

 لعدم

 تادامتا

 یدرلا نم دما لولا فام ىلع یدر

 [ دعبام ]

 ندارابع نالوا ررح هدنماق كد.الوتلا

 ترا «

ES DE 

 مات ود MAIS ب ند«.ةنح ءاملع یا

 ديلا لوقلا

 : اک هدا رو یفیدلوا بهذملا نح كن هماللع

 سرتسد هتحارصرب چیه زا هت دوا یفاش كملاراشم

 تهذم هدل و صا هصاخاب « ا [۱] هلس ۳

 یرشم و بهذم ندنراصتنا و نالم نالوا هب یفاش

 ت هدنفح . ته کا ا اع سلفر

 كلارا ارظن هنمخم و رکف نالوا لصاح هحک سه

 ردد وح وم هدمولعلا تاعوضوم تحارصو"هکو لاح ۱1

 ۳ راک مزال قل وا اط فالح هح رد وص یفنح

 میل دانم شەر وە هقفح یی و ز اتش فلّوم هک تم د

 ۳۳ انشا رد هلا ییدنک هدنلاع نوقو

 رک هلد وا وک ددا اوا 3 هل وطم هکكم د
E ۰تب ِ  

 ۰ IL هد ی داش RT هدفح

 هک ردرا و ی رار هدنما هح یاواتف كلەمالع

۰ ۱ 3 OQ 

 ارتا ا ےک: از دن ندنو ی واءرظن

 ِ اب هد وب یفدرظن هدهسرولوایک

 بت دا ينج کنوح ردنا ع

 دو هلروص وا دارد و یا هقنح یاواتف هنساوات۶

 ٤ 2 طعف .ردق و عمار هدنسعا

 نالوا حماح ۳ لاها بوم هبهقلمح تهاذم نون

 < دار .A لا فا و یردٌعم "یتفم لب ه دلب 7
 ی

CTهر وا وا هاک هجا ع  Eیددو و هح هدم ذل  
 تك تم

OT 2 ۰۰  
 ۱۳ حال کا  بل هد

a 
 ۳ دردی چ تروج ا

 چی ۷ ام

 ردتماتید 6 هارههاتفا » هدر یند دل وا و هفنح یا واتف

 ندبيا باب هنج یا واف تننازاته هد یوم اع

 ندنلبو كل وش ود هلاهدرب هنا رظن یحطس همدَعح یهدم
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 ] وصا كح ولت قرهل وآ ماد هب هبعذح ل
 1 ت حوت ۷ |
 ص و ۱9م دل و

1 7 e 

EN و ا هدنزرط هشاح 
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 عه تف عو هداف كاك هب

 لخ یرمس « نددیعاد عابنا 0 و تام زعم

 و  Eمما و حس راک هل |م> | < ی یوو

 )دن رتاه ر

 4- و وب یا کد نددسعاتا 3
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 هر افء:ح
 س

 هد كد ی یا" تك دل ر ا هغر دل وب ٤ء ا 1 E 2 و ۰



 ۷۸۵ -- هفیح : E ا

 ادح شود ندعارو عویطم ما كەر تعال a یم یکتا قرەلوا هنفالخ ی راش ا

 : نالوا كح هلک هدنثحم ساذح كص حلت ۰ رلرعاب وس ماد روتا

 ال ماح الو ماطاذخادو مکلک
 اتلماح ولماعار دم مک یذلاام هص اصخ ی را اا فص ولا "رد ال

 : ید سنج تیبوش یهدهحدمرب هلی تی
 هلمانا قر ىلع رقا ناو تاو نا وا ناب بت

 هل مان الا بانک قرل ارقا
۱ ۱ IS >۱ 5  

 Coon ها وا a سمر و ین تاب ہد اقص و رھ

1 ۱ 
 5 9 ی 2 2 تا كاوا

 قالرا یرامشانوس كخفلا وار دکنت-دلا حعقلا ویا

 اه یو
 N ۳ دا ۱ < |

 E ۹ ادال ن ك عن هل 9 4ک یدع) ) مھ (

 -امفاص ندو كم وم ہدلاح یر دل 2 نده ر ومم تاد و

 ناص هاسد ی ءرلا ةدايز
SEره رل هاو  : 

 نارسخ ریا ضح ریغەح رو
 - رانایاش کیلو زا ییهدنصق یهدتعلطم

 « راو یدعبام »

N,یربص ییطصم : هر نو  

 نوش موا ف تند اذا
SEYڪس 7  SE E7ر  

ONC:مهحبط نآ شر دو  

۱ 
¢ > 

 وه 7۹ ET N ادا عع و

 0 ر :هتمو 6 م ۳ 4 ۰ ںی
 یوال طلا فربا تلق

۳ ۱ ۱ ۶ 

 یمسف عرشلا ماکح كم هبمالسا هبملع تسعمچ یرجزالو یا عطب مو
 یدلا تناو یرحال كلام

 را وحلا ا یه

 هند ٩

 ىدە تارقف و یرعش لزوك كحلاوا

 ردهشاال نانلوا مد همارک و ندنفرط

 [ دعبام ]

e 
 باعا تر وص كنهمع رد نیر ومام یال مق دلا لوقلا

 یرجذاتاباغاآ یدمی وحم

 ینذژت الو یتعد ىل لاف
 ۹4 رجا YM یرخا ى ی"

 | 5 ب
 هردوهدتاس یرلحجر و 2 وس SA هوا لب تاعاص

2 2 : CE 

  E ARنالوا هنراترومام یابمق : هدام یا لا
 ی ةداف 4 هف سدخا عبط 3 2 5 ۳ -

 هلبا نیفوصتم كضراف نبا یدلافرش خیش تح 1 یرحالل هفلات یرام وا
 زکلاب یرادهذاج راعشا ندا نوتفم ییع یابدا هلمحاب ساز

 هوم زار سم و و و
 ۰ رونلوا

 صوصخا ىلع هاهجو یتیدلوا ضیرعت هلآ یت

 تحاصر ار [۱ ]هل ةمالوا یر لوم كد ابدالانب یطارفا



 ۷۸ س هغی

 .رولوا حیجرتو ناعت رانالوا نوذأسم ندیآوت کم

 هدراتیرومآم روکذم انا هسزغلوب بلاط ندران وب
 الا رثتالوا دوهشم یرللاح نحو قوسم یمدخ

 نت رد امار یراهعاوخ ماسرد هرشطو تدامسرد

 وا نامتو با ا هلبناحتما هقاسم رلیدنخا هياط زا
 ندناحتمارلتفمنالواهتسبا و هناا ییاها قحا رارولل
 . ردفاعم

 ۔وق هع رش نارومام باتا : هدام یا یللا

 ا تب ك ااف تالواب اولرکيم یوسم

 قهدارواو ندنستفم تالوایو او هرزوا قوا
 ندنردم ماتیاو نداذیبیا ندنروشملا كناملع

 ۱ کو ندنناکشاب هعرش تک

 هنتیرومأم هجرد كرلنالوا ناحتما : هدامیج دب یللا

 یه هلذ ارق كن هرابع ندنسب رپ لب ههقف ن هراو

 یرب ندلئاسم یهدهرابع نانلوا تاارقاینات كجهلیرب و
 ضتارفرپ ناتا س الا" قجهلبزاي یعرش مالعا نوچ
 ات هزاع . ردکعهبدیا لحو ررخ لم
 كنوسموق ینجهلوا ندنسکناه ندلئاسم ردصم هل

 مالعالرک . ردقجهلوا نبت هلبا هعرق هدنعاجا امام
 تهب ندربرا هدنراوهت نو سسوف صاف لر

 -احتماقاروا و .ردقج هل زا صوصخ یحهدیا فلک

 ندنف رط همناحتما ته هل اهسمیک نالوا ناحتما یریز كن همن

 رو ورد فرطر داع لوا ناه اضمالا

 نیرومأم باما قرهناوا لاسرا هتخیشم ماقم متختلا

 .ردقحهلوا لوقایودر قیقدتلاب هعراسم هدنسلحهع رش

 ی e E و یوتکم : هدام ا ىللا

 باون بتکم هدراتبرومأم نایلوا ندنراتیرومام همکح
 اش 0 ا ااا لاا خاو نارات ودام

 اشناو الماو طخسح یراناحتما كراقجهنلا ندجراخ

 . رول وا ارجا ندیاسحو
 22و را ردم .هرمفط 2 هدام یحز وقط ىللا

 كراموقو نذّومو كراسلوتم قجهلوا ها او اطخو

 قلا نایب

 یراناحتما كنباقا هعورشم تاهجو هعرش همدخو

 هلطرش قلوا فقاو هتسهس وناق و هع رش فلاطو ید

 هراعرادقم تسانم ندیاتک قجهللوا تا هحتنه

 ما ی رل» رش ہم هب ی رش صا تاص وصح هاس«ارا

 ۰ ردهتساو

 عیاد تاب

 ) ردهدنعح ی رلل سع كی هبع رش نیدومام 2

 ۳۹ درج كم هعر هر ی 7 هادام یحنشقلا

 نا کسو زوقط زوروا كننساسا نوناق هدعا ققح

 یرلافعتسا طقف را مهنل والزع هحنیح وم یراهدام ىج رب
 ۰ رووا لوف

 «ردر اد هن رللاوحا لحس كەبع رش نير وم ام مومعلا ىلع ۱

 شی هع رش نیرومام مومعلا ىلع  هدام یر شعلا

 هدنقح یعرش رومامر ۰ ردکچ هل دنا لحس یلاوحا

 هتالح سو دق 2 رلد ال وا ج هدهصطق تر وص

 قاروا نمصتم یلاح نسح هدد یک ج هلوا تراشا

 . ردکچ هلدبا لح- یخدوا هدنروص ینیدلوا هتنثم

 همکح قاروا هبهسود قجهلنردنلوب نوما رومآمم
 .ردقجهلل وا عضو هب یرکشو

 یهدهخسن لورو ۳۲ كکی لاک دوم نیمالانبا

 : تاحبحصت E هتسالاعم لئاونع 0 یارحر)

 ات تر

 راو یدعبام

 باوص ناوتس 7 هفیح
NESككرات دیا رلت دا اک  

U NNس ردنآدکر س ۸  

 هسالوا هسزالوا ۶۱ ۷ ٩
 هسانوا هسزالوا ۰ ۳ ۷
 قالطالالع قالطالع ۹ ۱۳ ۲

 كتراسد درامد ۰ ۷ . ۷۲

 لعدم

 یمهعطم كب قاس دجا



 ۳ = ددع قلا ناب دلج یجنکیا - هنس یجنرب

 ۲۲6 هنس زوع ٩ یف و ۳۲۷ هنس فرشبجر ۲ قف = یسرا داژاب
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N 1 
۱ 

 ۱در

 ء “

 راد هنسهعفو ترام ۱

 ( دعبام ندهخسن یجحنح وا زو وا )

 هدأت وعیم سلح

 یهدخاومو دق سح هنرژوآ مارک ناوم یاناع

 ندرابغا كسلحم .یدشعا لصاح رثات وسرب ندیادماوت

 نەکا كم کدو ندکدلداتمدخ هنسهلخ نکما امهم
REEزارب قرهنل وا غيل یرلع وب هددعف وم نیعماس  

 ١ هبهرکاذم رل وعم ا ندقدلوا لصاح تقف وم راع ۹ |

 دقو حرج یاناب كنیدفا ےسار طقفو . رلیدتا

 نا رب كەت بوشوا نامز كحمدیا لادتا هلکعا

 عاشقا مدامدو نانلوب رظتنم هلکلا لاک هلوصح لوا

 یایلغ نکست كناصع ناملاق ورک ندکعا ماق هنادیده

 مزال قمراتروق ندهنطروف ینیدل وا ضورعم یتطو هلبا
 راذ هةل بم لصا ندن رلکدتنا ر دش” اقفتم نیک شک

 9 ر

 درکول 0

 ردهب لع قلهتفه فو یناس « یلدا «ی.د روللوا رسم یرنوک یا دازاب

 ی انلوه هحفع وا ۰ ایت یوجو ثكعا رکن

 هب هد رص وا هک کفاب ترول هنکوا و نوسلوا ر

 هلایاتوعم سلح رب كمرو رارق هدنتلا یسهربچ وق

 22 تا وقع ادادنسا هلاط هوق .یدکج هر دن وشود

 5 5 اود دخ كناوكخلس ندتلمهنک افجهنس

 مسه ۳ هدتما
 نامر تسد ر ییهحرج تاقط نالوا ُب

 ی یعغوط هاشتسم تاحر راد و شذ دارهدیایوارب هاتف دص

 هوقوا راثومیم نالوا یسحرب هتشا ندنمنع كم ورو

 كي یتغیدلوا هرض كالا هنطورشم كنهاراج هددهم

 كرلىدا ماق هلاطم و کنوج .یدرل_ےءالکا یال وق

 .یدیآ هاتسمرب یمد ینددلوا یرثم واق و یع رش قحر,

 وا نوسل وا هسیارولوا مک ره یراجییهم و بسم
 طع هعامحا قح رب هوز قوح یس یهاط کت

 یهموم بادآ و شیاسا هسیا تاع اجا .یدریلس لیدی ا
5 - 2 2 ۰ ۳ 3 
 هدح م راکفا ص ۶ و رسه ها.ط رش ثكما-ع | لالخا



 . قلا نایب

 0۳ ی احنا یارجاكیو و ن

 قو قد دوقلو راتخا قح كني دناع TA بودا بلط

 .رلس هل وادع اتتا قحر ° رزوا تكماملا رادللخالصا

 بل کد ه ذیل اصن

 كرب ولعم

 هوق و و رلرول دپا لاعمتسا هبریح هوق نوچ ا

 عاعحا 7 عورمشم هاب وا ةاصع و هک ون اا ۱

 نالوا هدهروا هد نیک ی رلفدلوا . یا ۱

 یورک

 و د اه اد ا ین رل هرج

 ر جھ ككا عو رشم ید ہدنناہم بلاط م . یذرل

 كران و یزوس هع رش ماکحا زکلای . یدروبی روک یش
 . یدریلس هنل وا یتات هدنماقم یسهادایرب

 یتسهتس رس وراتخاقح كنا معیه ساع هللاح وشهتشر |

 یساق » یشراق ههعفادم رب یزج بولاق هللا لالخا

 الات اا 5 هر اوف ناروط تودیا ساسحا ی اوج »۾ رجا

 قیمعت ینایندل لوک .یدیا تبطو رشم 4 هب رضر زس ۹ش

 ی اط کک یج نوسلدياك کن وا
 لتشهد یاک هک <| موکح همادعا یازح E لر شام هات

 نالو هدکمهرتت هدنسوشراق كتنانح و .یدیا تانحرب

 نده رضو یکم ها یانو یک رب لا تاتو
 . یدقحهلوا قهراتروق

 یشرب یراقجهلا هرابتعا رظن هلتیوبحم كرلث وعبم
 تاسحوراکفا كنهمنامع تام قانومام زوتواهدواهسراو

 كنسلاهالوس سا نوتیراکفاكناصع وب .ردس«.« وم

 *مشل رها راکفا

 ندنسسن هات وعیم عو كس راث وعىمل وبن اتسا یتاسآ هتلم

 راکوا كىو هسنل وا هلس ضرف یناتلو- یخ

 كل وداتسا هدنجاهساعع كلام .رد-مدب ینجهلوا ترابع

 هصالاخح هلن وعم نوا یتبدلوا شهراقح یسهم وحعراکفا

 هلس هدیالاغشا عفوم رب ردقه هدنحما راانامع هح رب ول دیا

 کج هلک مزال یرلهلوا كالام هقحرب ردق هلو یرلکچ
 هشع ز وب يا كن وا هدلاح وش .رامهل واهسداقم هحالوق

 ییح كنسهیم ومع راکفا لوساتسا نالوا ندنلسف یتلس

 ىج هشوده هنیردصح تل وم و5 سم ةاغد هجا وا هاون

 ۷۸۹ س هفیخ

 قرقسزفا وب .یراقالل وا دا هگناوم کیا یاکشاا
 كي یرلمتا غار هنر وکناوس کن وکوا :هرانا یهلاع

E OSكلوا ) نوک را لرل وعى ارز  

O OE TEE 
 یدیالوا ةرظن رن نالوا اع كبوب نکل .. یدروسیدیا

 ندهنان ون روځ ر قجهلوا هبانایع تیاذح قعاب هلو
 لاعردق وا هلته قح هکنوح .یدمهلوا نیل د, هسا

 جو وا هلسخ یسهندام هوو نوکوا نات وجم ساء نالوا

 تو۰ قوا لگد یشر هعش ندرلهراج نعلا هنا

 تابح «كتام ءكنطو ءگلنلاود «تنسد ن ۲ کو ک وا

 ظوحلم كنا نا هل داش كس رایدن ۹ یتسقشح

 نوک و هک ودلاح یدل ردح 4 لا ندفرشوب یدسلوا

OSیدقحهلوابحوم یراع اكنط و نکات . 

 RAISES یداع ,تمواقمرب ی زج ند راث وعم ةاصع

 ىسەخىڭىوب :یدگ هد هب وک وس یهلج یدسل وا

 ند هدوب «یماسقنا كهمایع تکلع نوک وا ناه هسا

 چیه .یدقحهلوا یدّوم یتضارما هد رک كمالسا

 یماوق كليمالسا نوکوب هکردندداوم كج همای دبا هببش

 اق كن هینامع تل ود

 هيلع ءانبو ینکچ هاتبهلوا لباق هلبا یعاود كتروشمو
 ناه ناه كمهمهتسیا یروشعو تطور نم نکو

 تاق ینیدنلو ماوت هلکمامهتسیا ینناسناو تبمالسا

 | لخاد هتدادع

 تظو رہڈمەسرا یماق كتا ود وب وهلا ىع

 ترام ۳٩ كرذدیا رده یتناع یربصو خو

 روک ندع فا و خانی ها ار
 ا هدناتح E یا كنطو نوکوا

 كو كطاو .ینروهط تنل تغرق ر عداع هدتکعو

 كياصع ی نوچنا یراکدتیا ریدق ینخادنلو كم دیش

 یوناق هدنرلناررقم مهو كجا نیلت ینجایمو حاج

TTكخروکشيا هةر اد تطور شه  

 لازا كسا رخ تطو رسوب كرد والا ىکا



 كعاروم زارا قوحزا هدنرلچ اناهو رای دشلاحهسا ری ات

 7 رابدش رک هنارک اذم قرهاشمو یرانهتسا

 یا یک ست ادمرو n2 بلاطم

 یا تشک كل کمر
NUE,یذاخا تاررقم هاب دوح وم نالوا شلوا لا  

 -رطر, . یدلدیا ثح عوضوم ینجهلوا بولوا ز اج

 سا كرادوجوم نوجا قازاق تقو ندف
 تارا هداروب راث وعبم نوک تقاعو یدنالشاب هغعل وا

 هلرلهشفاتمو یداس» ردیرابع ندرلنلس-هدیا دوجو

 تماس تلا وحا ردو ترک لام نالوا هدکلدبا

 نانلوب هدکعا سح ندلاح نابرج یغیدنل وب هدکما تک

 وب) .رایدلیوس یزوسوش زکلای یراترضح ینیما یوتف

 ؛ردطد نر ح هدیاذاخا هسوناقو هر دح تاررقم نوک

 .وش هيد زفج هی یک دنا كعازوا یزوس

 قاب E كوا هنسهراح كن هم واصندشاب یادی

 هدروک ذه مو عقا ولاق رايد د ( نکا هسریلک مزال,

 تروصر 6 تقفوم رده نایاشلا ۰ تساس كوم كا

 ر ادنایو هن اراک طا تحا تاز رقم كج هاب ریاذاخحا هدهبسح

 كتکاعو تا فرطرب یهناصاع "هلواووا هلاهتقوم

 نیا غ هالو هالا یرللا نمشد یرلاس ناو
 ید ترابع

 یدلیا ماود هدنسهراد یلوصا هتنارکااذم یلجم

 عوضوم یاری یر یر سه كيلاطم نانلوا للح و

 ۰ یدلبا تج

 و

 یدروشلو' بلط

 یداسا نوناف اریز . یدیا طبس كب هسيا

Eا ماو یتسهاج كنەمالسا ا  

 تامو تمرکج نوجا نما یسارج | تر هع

 تعا رش كدادنتسا رود ندنخردنل و i هده ع هقس و

 J3 هدنسە را

 هتع وق هنتر یعاکحا قیاقح ييدتسیا قمادوب ندهمالسا

 یفجهلوا نانوعبم سلجحم و تبطورمشم هطساو لزوک كا

 قلا نایب

 a هلا نامز هعو مشهتا اب املا كي وب طف و

 ینسهفالخا تیدوجوم هدنجا روت و قسف هحرهنسو

 ندنایق كمردتبا حالصو ده ر شک ع

 بدانم هلقالخاو تفرعم هیوس كتلم دارفا قرهلوا

 ۱۳ هساس اقع اد كتاودهعوع تنه قجمهلوا

 ۱۳۱ فر ناه یسهلکسعن تالمکت اداصتقا

 وب هفام عم و یجهیم هری ولوا لصاح هللا نوناق رطس
 رظن هدنددحت یساسا نواق یساسا ولرد ره كص وصخ

 ۱۳ ۱ لی ا یاضفا كاج قلا هرابتعا
 تاررقمقج هناوا ذاخحا نوچ اق ةهلوا ارجا هع رشماکحا

 کت یهعفاو تاررقم .یدیا لکد یترب همش ن

 هنل نع ندتسایر كنبرلت رضح كب اضر دما نشد

 رو ینیدلوا هدنچراخ یحالص كسلح هلئمو هحنک

 كنسیدنک قحآ و ینجهبلوا نکم ىلع كنوعبم
 ۳5 ۰ یالدیا ناسرد یج هک مزال یسما افعتسا
 نالوا نسر هلسشو باعا كسلحم كم لاک لیعایسا

 لس لا طاقسا ندتسایر هلسضن كسلحم هتب كباذرب

 هداتنا و الاغ . یدنلوا در هدهسیا ف ثلیوس ینکج

 .یدرب ول وا مشننم یربخ یسافعتسا تاکیاضر دما یدیا

 ۱ . ید وا لح هدو

 زار یسهلتسم ىلع دراناداموق ضعو كتهناق

 هسرح ليد, كرا داموق هکیداتسد و .یدلدىآ ه زور ات

 هدوب هلاح كانسهائسم هنس اق هلتهج ییدل وا دناع هتنراظن

 كمروشودو )هروشود لصن ىن اق طقف . رونلوآلح

 هل وب 5 و

 ه یعوط ند عوط هدنسوشراق هداعلا قوف

 كعا طاقسا

 . یرولم هلوا عور دمو یوناق
 لارحا

 ىە اف ها ر وص كما ناس داععا مدع

 روش وا ن خرم

 داععا م دع هب هس اق نرود ون کت ۵یدرود مقر رکید

 . ز للقح امام ا

ESنوچ منم هلتفو هسي  

 ۲ | ندهداحو ارز

 ؛ یدنا ګدا ید ا 5 2



 قلا ناب

eTرد 2 د شم اتنا اها هتکلع  

 ی ناق او e تا لاا لکد رادربخ قو

 دلوا نکا ریلک مزال قاوا هاک آ هلاوحایک وب هدلاحره
 تاعن دیک زعایو ندنسەخ اسمو تاقغاب یسم

 SS هدنسهح حاضماسا ۳ کلا « رد» 2 د شقا

 اطعا حاضتسالالق باغ ینرارق داععا مدع ندیااضقا
 تروص هداعلآقوف هب داحوب هدیوا .رونلافیتهج نهج

 . ردبا نوح هدهعطق

 كلیا نايب داتعا مدع ندا مه هني ران دن کاو

 . زامهلوا یرغوط
 . لهدیا فیلکت افعتسا هنیرایدنک

 هده م سر رغ ترو هبلع مات

 -وسدیا نارقا هر کلا هداب زاهد تروصینحواوب

 كە اق یسرب ندرلوعم «دهرصو یتح . یدر

 ر زلواهرزوا كعا ا

 . یدلیآ ناس

 E هنسەق ول وم تاعومسمىن

 . یدلوا رورس ربخ رب هحورا هدو

 یهنیباق طقف . یدلری و رارق هنفلکت افعتسا یلصاح

 عوضوم یسهلئسم قعاب ینیلکنتوب هلهج وهل بولو هدهرت

 هسلع ءاس .یدناب وس یرلقدلوا هدسام .یدلوا تحب

 كنا مهفت یرارق كرهردنوک ته رب ندزمجا هنیپام

 ترشاعم هناا ناه لوقلاو .یدن وا فاکت یتهح

 : یدلق

 ( راو یدعبام )

 ید برج

 دی لس كلم

 مکح لند « هنتنهام بعت ::ردتفقخ هس نو
 ۰ ردلکد روصتم لاعحاو ناکما هوقو

 رولواه 6 تب ولغم هرالما عو رشم «عورشم اعوا و

 ۷۹۱ = هفخ

 هیات هنصخش تففنم اعاد ندشره نونلوا هشا

 هناسیلبا تریغرب - مالحا ءاهفس قاط رب نالوا بولجم

 یلاخ تفور چه ندکملبا مادقا هتوقح فرح - هلبا

 الا ندراشزرو یہ وب تقىقح تاذ هدهسلآ ا

 تة قح لصا نابا غوا هس رج کنوح .زامهلوا 3

 ندسذاکا نانا وا ثادحاو عاشا همان وا قحا 5 لکد

 ناهذا اه و هسارلهفوحراو ه وذکا هل و ردن راع

 رادیابویمادربارب هلکما اثار ا تا ات هدرز وا هطبس

 -وصقمو دودحنامزرب . هديا ذخا تروصو لکشرب

 هرس ییدنلو روصح هللا هباغ هلشیه تة قح هدر

 . رارآ ریو یلاع بولی ربص ندمالط

 ندهاقح "یرح ییاحا همللس راکفاو هلاع لوقع

 ققدن ینا داحو ۳ . زالوا لهاذو لفاغ هلس مدرب

 -دقم فرص نوچلا لوصو هنتقشحو بل هللا هانکت.او

 تر و فربت E RENEE دیر

 هنیربیغت و سا مازتلالابایو نالاق روتسم ندعالطا راظنا

 كلسم . ردتقفوم هراهظا فک ققحرب نالشا غوا
 تقیقحو قخ ناتسرتقفح نانلو یحاض ضوصخ

 ندقل راک ادفرب چه زالوا ناساره ندشربچیه هدنلوب

 - نانو و

 دودعم ندناهد یعالط سا كهاتح ضماغو یلاع

 بک و اكسان ةفاک هدناهج و رصحتنم هب هلضاف تاوذ نالوا

 اانا تافص طقف «ردابحتسم عطلان یسلیبهشیتب هنیزک
 رکفت مهلوقع ردقلع سکیه هلبرادتعا قعلوب زناح یهبن

 تاقشحم كنقفدم و نيققح « قمالاق هتسراو ندر دلو

 . لک مزال كملبا یتلتو هعلاطم نح یتاج رتو

 . ردلکد روصتم یر ىلع اهد ندتقہةح هدلاع

 «یراناعا قرطت للخو نهو هنسهز اهم فاصوا

 یزانالوا تهازت رادهیارب ًاعمطو ًاسح ها یلاعم لبم
 تهادیاما . سهدیارود توقر چه ندتققح باذحا

 زا کو E یسهطاحاو كاردا ناملوا هدنسهر ره



 ۷۹۲ س هفخ

 هقفر قیاتح ناسلبا فقو هنهلو رضحتم قوح

 هر ور یهیلاعو ا ی ارد داو لومش هزوح كسان ماوع

 هر ۲ وآ مس ول و a حاضر ا ردوهب دام4ل وأ دعاسم اتتا
 2 و 4 ی ۳ 2

 ےس ن

 رو و ندقملات هد بدجح رد رومر و ضو نوسل وا هسلا

 ۳ مس
 یر د و رغم وف ن× هل و لاح ام هل ران ما 2 ما یا ۱ ۲

 د وتعمد و سا ڭا یر اه ماع تا مضح "سنه 6 تعض

 .ھ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۳۹ ۱ ت

 بومه نشود ی راسم و رح ندەمزال تعاصل و تعاطتسا

 2. ر ۹4 نسسد هل ,

 نوه هل | هعطاس تاما و هعطاق لئالد هجا بز ۱۰ رل شود

 دم و شرع هل راب دنکتققحرب نااک هل وصح تءانفو

 1 س - 5 ۱۰
 ر ل رم هاس ندماچ au ولغم اخ ومه و یرادا سل دیا

 ناباع هد دب رلااف و لاح ید کما یزاباتتعس هلایخ و مه و

 ی ع

 قرف ہد ینو هاب رب ا لاخ و مه ووا « 0 هدلاح ادل و

 یو رھا ثال سرش وب .رازامهلوا

 لصاخا و .رولوپ شیازفا
 ۶ رل۶# و هدهاتلا ها رح

 ص

 ردتقم هزییع و
 ۴ رج هلا عاسا هما وا

 اطوسبم

 رمح مه ناموا قوا ومو < الام هماه وا و

 راردبا یا اک

 هاشورفدوخ و اشک رس هدنرل داو رابعتس او دانع

 فلاخو شضراعم اعاد هتققح .رل رشالوط بونروس

 قو
 یدوحوم رردرودوحو هالاخ بوربتک هنلاحنالغ

 کوک نشر سو د نوا سالا رهو

 به هدلاح هدهن هدلاق هل هدلاح کی

Eڪڪ  

 2. س , نالوا ندنتا اجلا كتم فرص لكد كتسادنا

4 
 ر

 یاوهو سه .هیناطیش تازم نالوا هدناهام

 تباصا هللروص رب

 ضح سکعلاب .یلشا وا کل رتسوک

 الا اوهو سفن  هدلاوحا نالوا تققحو تمدح

 ریل روک لبا ناجهتسا ر ظن -س نوچ ا یکی دتہا ضراعت هنآ

a 2 
ar۸7 ] ی وحد رود ص  

 وا ناياش هب قلت هلا ما

 ۲ موا دا راتعا تقور مه هاوعد سالاد . زامهل
 ا ۱۹23۳ هم تم ۳ ِ

 نکمیدا ت دا هردم و لصار وق: ةا ۳ نام

 هدلب واقآ كم ووا رانا او هدتلغع داععا هلا ووا نامه وا

 2 اتعمو تاکرح 4ا

 نارمسخ تیام
 ۸ رکا فو و هل زا

 ت
 لح تما ید ص لوم صم ر

 رل شود هنسهتطخ یذاخماهقردب هننالم

 ر یح + رر قلا لار

 هساف تاح نالوا E ابرج ییعوط هباغتنا هطش

 كتساسنا هد وا او تنسآ دو

 لاصحتسا همش ةح تداعس لدن او ںدح مو ی

 نالوا كاح دا یال هدردقم نامز . لآ

 سح ی نوح وم هلن اد لب دع روص س كنه و رخا لات

A۳۹ 3 ۰  

 ینع كتداصس داع هلاع وا س نوجا ییدلدا

 ردلب اف ربع یساعلوا روصو راح هسلا لکد

 روصتمو کمی

 زارحا هام اک هسا ترابع

 ج رهظم هد دبس

 نده تدادس لئاسو نالو

 یتفجهلوا انغولاوزنیهر اقلطم نوکر هلسهسلواشادیا

 لاحم الف هراکناودر

 اف قجما كهققح تداعسو هئارا یناصق لکد ینلاک

 راطخا ینکجهلکم زال قعارا هدهقاب تابح نالوا
 اس

 كد هرررحم تدادسوا یسامهنل و

 ردا

 . ردیا

 ییا ف ۶ هسا راء ا ¿ د وه راطخا وش < رمص) دام
 و ی

 هاف تاک ۰ رلزامذنا ۹ هدنتفاحایو تشح خر هرات
 2 ِ 2 4 0 درس

 اشنا .تانافاسو یار كورا تاس زا
 ردقهب نویی تا حوش راردیا رمهح لاک او

 رارالکآ اه و ا 9 دا لباق ت ا هدر كساد

 قلاذم هڪ هدنرارذکهر ی تابحوب هو

 دادعا زکنا رطخ

 . رل لا
 رز

 تربص,و مزح بولیب هدینکیددبا
 م ولعم هدیماهتنم شا نام ندنساغتم



 جا نایب

 هب ههلا تیاده راردبا بقت د دس او 5 نیمو

 توو ۰ رلزعا فارح االصا لدّدَم ءح جهانم هل رهظم

 ترش بابرا  راردیا تمواقم هنکشمیه هلبا ناعاو ب8
 .رارونل وب ظوفحم و نیما ندنتدسفمو تدکم ٧

 صاخ هننمّوم نالواننهو قح لها ؛ تكاسموش هتشيا
 هل وقر چیه یدانتسا هطقو ساسا . ردد دس كلسمرب

 ردرادیادب الا یاو راوتسا و یون هدنروصقج هم هلی-راص
 ثار الاخ هجهرذ هن اکمو تناتم هسنالب وط هر ر ناهج

 . زامهلل وا

 -ردللج للد هتاسکا كت راد تدا نالوا 2
 تارطاحو تالاهم هدنوجما رلنالوا یلاعو ناتم لیلد

 هساسنا ناعا روت هدالتبا و ناحتما رادوش

 تداعسو نسعو تمالسو نما هد راد ۰ ردلطد روصتم

 : ردد هد تادهو یقفو . ردّءمح

 قفو دما :نیمالانا

9 
۲۵ 

 رظن ینسهلئسم تپماشم كعرش ؟ یشاحلتسا یشاصلتسا

 ۔وج نالوا لو صح هعوربشم ربغ تنراقم س ینیدل ۲ هرابتعا

 -- یاکحا هینجا نیناوق کهدنقح یاصلتسا تروص دراقج

 . زددوجوم قاحلتسا مالسالانیب - زالوا تباثا بسن هلبا از

 ندنالاقم دنا وب هدقم زای هلیسهح ولرس هع رش تسابس
 رارکت هنب همراثراق مرتحم . مدلیو-- هلناعذد یعدصقم

 وشراق هلقوقح كبرغ یقوقح قرش ممصتم هک هديا
 یغیدنلوا ته هجرد ه هقوقح ړع هدز قرهردشال

 تکم کنوخ رکعات ا د
 شلداهجر ندهج زسنارف راد دنفا نالواموادم هو وةح

 لاحرد نامز یرلقدوقوا یهبقوقح تابرظن ماط رب

 قلزسفاصنا رب كوب ىك قوا لئلق هنادقف كفوقح م

 فم شوعا فا تایه ین راز و

 ۷۹۳ -- هغ

 . هرلاکذ قالراپوب كج ودا لابقسا ینرایدنک قرهحآ

 ات داد او هصالخ هرارکف لاوج « هراهیصات دعتسم

 ۳9 کما تحاهق فاععردق وا كب هرال

 هدنقحیسهفساف و قوقحندقرش ةناختک رانوب هک وچ
 هوم دوخایو یدادعا لیصحم رب راشءهعا هعلاطم رئارب

 هقوقح بتکم هلا و ا سرد ردق

 ریدش لصان یشرب ییدمل هسيا ناسنارب ۰ ردراشهرک

 لس و۵ نا هدف عراق و

 ر هدیولوا فقاو E ییا یھ رد اا تحاق

 ءاهذ یمن یفوقح قرث هرلنا هللا هق وقح ه4سیاقم

 -رتسوک ین راتمه ولعو تمدخ هجرد كتنارضح ماظع

 یان هبعرش تساس هج نشود همهصح ن.

 ها ات و0ا یتح

 هعفادمهدر هبهعرش تساس .یکمروتسیا كا تکرح
 دام اهشفانم قده كراف شتسم اردنا هوالع یمسف ند

 م راظن حمطم ۱ ممد هعفادم ییهشرد لئاسم یراکدتبا

 نوسم

 ۰ مرویمنکج ندقم اب دن تاک

 نایرج؛ مملق هکمرویدیا وزرا هلقلوا نورقم هتیننسح

 نایرجشوخ رهن رب نک ندرایداو قوجر رار, هلفیطا
aقرغتسم هاح لالز بالاس یرلر کیدا فداصت  

 رب طقف نر لو ناصق کرو تاک یتجهزاب نوسشا

 یرثا تب نسحوب هتشيا . نوسنیا بیقمآ یتقیقح هطقن

 ههسیاقم ردق ینیداوا نکع ییناوق نوتب ین .هگردیلکد
 ۱ یاب عرش تاسف روس یفوم
 هل ندحه كمر ودا هجرت اع یرا رب هك ع

 هدزرط مکیدتیا ما ود « هدایز ندوب لکوک طقف .یدیا

 یاحا تل نسح . موها هل . یدتا وزرا یمغلقمزاب

 یم وکح كنيرانادج و نالوا نوصم ندضارغا هاش

 هحراثراق مرتح اهد تاقرب « مدصقم هتشيا ؟ ردلکد
 نظ یدسا ناعت

 هدوا . مرون ريك .هتسهسیاق كثر مهم هعفد وب

 -زسنارف بولوا صوصخ ثح رب هدلود هصوصخ قوقح
 . رذقاصاتسا ی رلکدید « ۲66۵0۳2552066 » كرل

 . مردیا



 ۷۹6 س هغی

 قاصاتسا

 هج شنا رو هح راملعم لود هصوصخ قوقح هصاخابو

 راد رهظع یحو لوق اروا قلوا نباقم مات كس
 هرزوا ینج هاشالک | هدندناصُه كثحم هک ولاح .ردشلوا

 قاصلتسا نب

 ا

 یریعل ا2 قوقح كقوقس بتکم

 ندشدلوا یثر هقش ندسن قاملا « و

 لدهج سنا رف ىح

 ۰ ردرار هل را کو نالوا

 . مروذعم هدل وق ی رعت

 ED AEE مدقم هرس ۰۷۵ را هلاکت و

 قاصاتس هدنرا ر كنهز وج ا ےقلا ن دم ندهبمالسا

 اوروا و شادیا یا یاد سا یک

 هدحردر تربح نااش هد و قرش هفسالف هدنامزر

Nلصف  

 .ردرلشهلوو هدشاقح رشن قزەلوا تل ضف راوس بسا

 یراذدتسم تاموسر یملعم دوهع كقوقح بتکم
 قاحلتساینحم و هدرا یتدلوا هد مرد تبا عبط كبى رس

 م4مكب هسردیا هسیاقم هدهاقرقح قرش هدنتل | یمان

 ۱ نالوا

 ا

 هراتعا رظن یسهلئسم تہاشم ا تساس

 ندندنا تامل ر تانحو ی لا

 نکا نیز هاس ه والعاهد هملع تصر, یر

 ثبداحا یو

 ها ضس اک .ردشه و هدکعا تلاد 6و هیون
 هجهفنح ها هدهسیا راشعد ردیا هدافا یسن هفاق قاحا

 ینحهسهلوا رادسم هسن ٌهدافا یسهلئسم تماشم و درع

 مالک كرهلیدبا نایب ینیدلوا شارف لوصح بسن توبثو

 نامرد ینیدللوبرضم هلیقفاوت هشارف كف لوق لوسر
 یرلضعب ندنراملعم هءاود هصوصخ قوقح . ردشعلوا

enfents iégitimes «كلەعور مرغ لافطا ىي «  

 تابسانم » هک رارویید هدهرص یرلکدتیا ثح ندتسبات
 هړن وچ ارلقج وج ندیادلو قرهلوا یلوصح هعورمشمریع
 یار ناو هه روت وات نمت ناب یاس لا
 حاکن قاصلتسا «.ردیسهل واقاصلتسا كفج وج هدوا بولوا

 قحا نایب

 روضح ندفرط ی وا كراقج وج ندیادلو هدنجراخ

 تانک | رظن لاا فیرعت هیدیاط اسر هدا
 زکاا ابو ردب رکاب » قاصلتسا

 1 که ید طقف هدنامز نع ندنفرط یسکیاره

 دوخابو ندناح هدلا و

 اعضا کآ ىج وح هسردا قاصلتسا یر, 2و . رولوا

 قحوحتف و وا هس زعا قاصلت-ایرب چه یکی نج هلل وا

 ربغتادول وم هک ردرا و رانا ود ض ۰ ردهدنمکح هطقل

 ا هنسراهدلا و a رلزاعاط ی رد# هدهع و رشم

 قح هدهرد هس ارال ود ضع یاسالآ 3

 5 انا .یکهننارف .ردراشمرو قاصلتسا

 «.ردشعدردفحوج كقلخ قجوجزسردپ كرب الوب
 ۲۳ سد ربع را ورور رک هتشیا

 سال هراقج وج نالوا هداهدق هنابح هحاس قرلوا

 راردآ سن

 ی هلتمقاصاتسا رب یباوق اوروانوجااسکا یتیعورشم .

 صفا یر هدتلادع ا یس عود

 هری ری چھ ینا . قماعاط ینج وج کن وج

E. 
 للځد هل هدهعورشم رع تنراقموب كدازول لفط هراع

 لیذر هدنجما هبعاعجا تيه هکر ول وا روصت یتحاف هب

 قاصاتسا نوجا كنوب وب هدلاحرب لیفسو
 . ردهناهکح رببدن رب شملنوشود یا یّسو كنلوصا

 ۰ ردرادع | ه هب روا

 8 ردا

 ردنازاحم عون رب قعآ بوما لامو تبسن

۳ 

 تولوا هد هقلطم ت وص یمهمناط هل روصو كغج وح

 ۰ ردشما:ا دیش هلا طو رش ضع یسصعت ندر ود

 اا تسن هلا ار هد هعرش ماکحا داول

 1 كرلنالوب حو ص كفاحلت سا هدلو وب ندنغج

aردوو ۰ ِِ « کک كنا  

aر  NSا  

 ۰ [۱] دم وب هدفاحلتسا هل یرلت

 ا كراقحوح یلوق مدع كفاحلت ما هدهعورشم
 ۳ نر کل هدیه و وصح

 ريع تنر



 یا نایب

 هتروص هنابماع كي ینسهلئسم شارف وب راق مشتسم ضع

 فسأتلم هل هدنراغرمآ و میسقت یتحو راشما لیصفت

 دولااطخ ككرلن |

 اب را رعت و میس كشار

 7 ۳ هرلاطخ لوس لوس

 و نوجا حب ححصا ی رارکف

 ققدن هات اعیاد و یتینک قاحلتسا

 . زکجهدیا
 تا یا

 دیرف :مزاح نا

 ڪت يوس

 لاحبسح هلبا هبمالسا یاملع

 ! رایدقا

 هتاطخ ین تفو تفو ۹ ردمولعم كزکە لح

 ۰ ردم هلش يا ص همقبح

 .ردارحا ی یر تلاکو یرکبد

 0 اما یف یهلآ دهع یر

 : مکیدیدیهلا دهع

 یعاکحا یرلکدلم هکردعل | دهع نداملع هلح قحبانح

 ا میلمت د هرلداملس

 « یللعن ایمر, دلی هسناوخا ینکیدلبب ) هدنق رش ثیدح
 رظن هلم نابمر و یناکز كغوكو نوتلا ییدلیا مچ

 ن ریمغم باح ندلحا و

 ردّتسات هللا هوب تداحا

 ادا زسضوع « زمضرغ یبراتمذ هیجو هدلاحوش
 یر و ؟ ناضمر و مارب و هعح السا یاملع هلیدصقم
 یونعمو یدام هنمراشادرق نيد هدهکرابم هنمزا ۳

 لوغشم هلا هفیطورب مهم كا یک كع رکوا ی
 هکافح هدهسراشجا رغجر ا راشملوا
 ا هلامعتسا ءوس سدقم كلسمهوب هللامز رور

 شمراو هلوکس رلکویب ردنامزرب بیرق هرصع میراپ هله
 ! قاب همالعالاةثا نع ماللاعفر [۱]

 هفیخ — ۷٩۹۵

 ییک ا

 دود رامر و یر نر هطو یوا و

 رلتس رتعفنم هرکقوح هب همظعم تاماقموا هادتسوت

at ٤ ۰ 
2 ۳ ۰ 

 هلبلما كمریوج ی راقادلرف یدنک كردیا موی ران ادا

 « رفتن ندنرات رام و تعنص یزهملاها لدفاص هراحیف

 هساب یا هدرلضم « لوق ینلذ هنهادم

 روس هداعتسا نرغب لد وس نالوا تد دم سس وم

 یلسم هل وعد هتلاطعو ی ف یرلقد

 ادو 0 0 ب رایل
Eه هجر در قل زسماظتاوب .رایدلیا فده  

 قو غرو ردقل وا هغاناما.تسم < ید کم وار

 لس او ء دنتسم هراناماسم یبصا كزوسرپ ۵

 هان هسلوا تک نه نوسوا ۰ هسلدیعا ن كقراص
 لاحد یز هک «رافسات نازهدص ۰ ,یدالشاب هفلاق رسا
 زجم هلا ف شتآ هدیلم « ناروتک هلاتشا فسا

 سم یو واک ارادن اوت نار وود مو

Eلهاح کلی ونفاغ ,زسهک اح هلسمراو  
 او ناو رد مف اط یر ترطعاو

 هلقماییاسص الدو نيد روما ربهرو یونعم بیبط رر
 التم لمهمهاللساتلم و 1۹ یسان ماوع لصفم و

 هحش ۳ نکا یواد و تک ءاد ینیدلوا

 . ردمولعم كهل ینیدلوا هدکمروو

 ردقهنآ و نحرلظعاو نالیروک هدتبابط نادم ارز

 یمیقسو حیح یمسقرب كرانوب ۰ یدرویلیرزآ همسق چوا
 همقت هله الینهلجرب و زملس

sS 
i 

Na NOR 

 یتساننم الصا هایسودنک كسان ماوع هدیمسقرب

 -اکح ہا لها زامالک | رالکا كرهنتلب هفوصت نف ناملوا

 ولو هدنمقسنظ زرویدیا تمدخ هتام هلیلق یرله
 اکا درا ادا ؛رادنقا را ءدیمسق کد - یورو

 6 را ردشل هداس ی.رازوس ٤ رازاع وش ود یسات تاح



 ۷۹5 -- هغ

 هب وح دعا وو نوجا تایر سود ی الف هده رصهرا

 ِ یدرلزامروط ورک ندماق هل درس هعا دب تک

 کد «لهاح بدبط یراضع كفنص جواو هتشا

 دیاق هک اله بالس یتام هلغلوا یک حاسم قزاح بط

 فارحا نداد هدیناکرا هد نسم سر ۰ رابدر

 .یدرلروقاب هتریسهدران | هلقمالاق لا هدنرایدنکندتح و

 اوو تام هحوق هدنرزوآ كاله سوب هساصت یه

 نوسرویب ماد هدنراتیقفومیوم هله « نت ردب
 هتمالس لکا ی راد نادر ندا كرد ی الهوب

 لکغت ك ۳۹ رب هچولبح نکرد رر٠ ٠ رمل دشلاح تکا

 ۰ رابداللشاب کمکح دسر E الاه لسو هح دبا

 ۰ رلددل وا هدف وم هزلا و دج اه

 هد نرالا وب هک راک او E تو املع فص

 :ترغو یس هظاش | یتلمو رع وشود ی راهفطو دعا ام

 هدزب تلاهحوو ینافوزو قالخا کک وا هد زعا

 كاا یک ینیدلاق هدزوس زمحالفو قرت هسردیا ماود

 . ردکج هلک میخ و تیاغ هدیماجما

 قمرودلوط ییراقالوقو قحا ینیرزوک كزهلاما
 "سن هدهسزامهدلواراکا ىح كزم رەد رج هدنص وصخ

 طاسرا نالوا هماماع كنلاها ارز . رولاق دودح

 اص وصخ « كتلم ام ومع هلغا وا یلتوف اهد ی راد ونعم

 هداعلاقوف ندتحصن و ظعو قحهلوا هلقح كنارق هنکس
 ۰ ردهدتهادب هحرد یراکحهدیا هدافتسا

 كرابدنفایتفم نانلوهدناقحلهو هب ولا موم هدلاح وش

 هدهد رش ناضمر ت هسملع تنه نر هنسلاا یتسایر

 كمولع ةباطو نیسردم نالیدیا عیزوت هفانک اویارطا

 تبا یتلها هقعالک ۱ یک

 كلنذّوم زکلا یرلرکید ٤ عیدو یمدخو هنیرانالوا

 عنم ندراسرک ها رصح هراهفظو یک قمریدلق ناو

 كلام هماص ٌهدافا رادتقا هللاک هدرلرهش هله .راردلطدیا

 قلوارادمهراکفاریوتت .ردنامالدیاهدع اسهادعطقهراناش وا

 من 6 ردتقم هراکفا رو

 لا ناب

 هسلدبا عیزون هرلظعا و هدب وليا مارغورپ هدرر, نوچا
 . مرهدیا نظ زانوا للاخ ندهداف

 هیهدم ناتس ور بولاق هدهاب رب دن وب كناملع زکلاب

 زج ردق هنیرلهعطق قازوا كا كناد نوجا برعرت
 ۳ تم د و ندربنار دلاص یرازنشم « ی رلتو
 ̀ ففاو هلاع لاوحا هدراهسلا ترع رعاکرا

 هداضفیه ندصرللاع سهام هدهعونتم نوتفو كلام هناسل

 تلم رلهسردناوب یظعاو هیرود ررب یلشاعم یفوتسم
 كتلم . ردةةح ینحهلوا دفتسم قوحكي لمهبمالسا

 ۳ موش نالوا كحهدنا مدزاب هداعلاقوف هنلابقتسا
 تل محرم هاتعرتس هلغاوا تسها ز اح هدناش تققح

 .مرابماحرتسا ین راماعغا نبع ضاحاو بلج یتتفد رظن

 تمیرشو ریونت هلبا نافرع رون یزهرلرکف یوم

 مالسلاو نیما نوسرویب قفوم هنسارجاو احا هلمارغ
 مقتسلایآرلاو ناحلا رکفلاهلنم ىلع

 لیکسقا ندنیسردم هدشمهدوا

 ىج قم

 ۳۲۵۰ نارزح ۳

 یاس هن « یهلا.هن مظعم نارق

 یواح یتیهولا راونا هکسمشرب

 مجا ردیرا ابد تارذ هک سمشرپ
 محا ردیرانآ ندا ء لا ییرکف قح

 لاوز ماش زامهل وا الصا ر

 یلإالتم ماد هللا یسلزا رون

 ۳ ی یا ی



 یقحا نایب

 لام حوررد ۰ یسهعلسه هک سمشرب

 لاع هن هک كنادح تاضوه ولرد كس

 یلحعم تیدبا لالح هدناط

 یلاعتم تدحا لاح هدنفوف

 ناعم تاوامس یظافلا هشاب ندشاب

 اعل ضف هلیا تداعس تایآ

 درحوت تعسو نآج حولرب یسهحفصیه

 د جم هیولع ُهبطخ رب یتا یه
 یلاعم بارح هتما ردبسهحذص سه

 یلاک یانعم عماح ردسهروسیه

 قیاقد یالاب هنر یسهطقنیه

 قلاعح یالعم جوا توا ۔یرطس رھ

 نالط یتنسا اة دع رک یا
 لاح یدیا هاشم هشرع نالوا هشعر رپ

 تک قطان هلا ینوهال "یش وماخ

 تغالب زاجعا هخسن كوي هن برای
 یسیدبا باطخ هلسع م عقاو

 یسیدیا بان هلد ردادخ ناعا

 ریه قفا لزا قیفوت ریه رب

 یر رس شرع ۱.اه روت هکهولج رب

 مظا 5 یهن رولف ۳۲۵ ناریزح ۰

 انیسروط « یسوم هاکساج

 انیس رئارس کاج هملق ریرس
 اورسیف یثرفو شرع یشاب یلغاب هیاضف
 نوتب هلبرطا وخ ناجارک وا كرارصع

 نوکه رکود راهنیس ردقهرمشح ماق

 تسل رس «دهسراشای هدنرزوا رحش ۰ رج

 تسمه رس قهاشوا لالا هلب | بع باطخ

 ۷۹۷ -- هفیخ

 راج وا هناهلاو رکفرب یکشوق هدنرس
 راصعا ارس که هاهلاو وا

 ۱ دات دا یاس راز موج ه

 ! زاوا سکعموا ردا راز هدلو ه

 نوئش باطخ حراش هلبب هدنچا توکس

 نوک هم دود وا توبف ته تاج

 هلبحور هدربلسکوت نوجما كمروک ینادخ

 هاعشرب هرک وص هف وهلم ٌهنسوا رشود

 اه یاس ررب یهلا تایلجت

 ! یسومای باطخ نداق یاس ریلک
 یزاجتا مالک هدر, هلبا میاک نوشود

 ! یزار كلوا یریمغیب هچوق صوف یدیایه

 انس هدهنابم ناناح هللا ناح یدشواق

 الصا هلدم وا هر یتافهلت

 قتشع نوشود زارب همرویک بوید لبج
 قوش كدسموا ماق هللا دبع هک نوشود

 ا میلک ہدەسرالکا نعد ناسا

 هاب لکد یالوق كمل یتاعطقم

 یناسوموا هده مهاکن یدروک یروطه

 یانعم ناهج مدروک هلبا متریصب

 مهآ یه هناءهثاخ « مراهدحسو عوکر

 ملا ردکویب ماوع زاّذکدرخ

 مدنک لکد طقف مم ور هقهاشوا ناقبج

 من, یدلوا محور هن مدنک یحور یدروک هن

 کارو کیا رطتید

E ETT 
 رونارون قشعوا یدلآ یلکوک هد
 روظنم یک ادخ مقشع یهداد عرح

 موج هآ یفللا یلمروک هلزوب هن
 موم کلب هلعاجح ریل ادخ



 ۷۹۸ س هغی

SEناف رظق  

 هلا تاہاشت لکشم هدهساوا لو وم

 هادع باطخ یوم ههدحم یدناباق

 هلاهرب یدنر ۶ اتش هنس یدلراب

 یمولسد لالظكت « ینرا » هدهلاهوا

 یس ورا لاله لنا هلالط لکد

 هسررکب لاح لسلستمر 4٩ لما

 حا ط وہ یحوارپ هدكی وا

 راو ردراو هدلکوک شاما یافف

 دارا مزادک درخ غاد ینموجم نوتب

 نکراو مرا شلوغوب هدنچا ديما
 ؟ نوش ی یر تا هشاود یراح

 مرومعم هدمهسا نار و یک راهبارخ
 مرورسم هدمهسا نالا کاک

 نایالقتا دادضا مط وب زوس

 ی آ مد هليا نامزا بلق راقج
 مایا بهل یرولوا ۳ هل هدع

 ماجا رازهلعش هداروا نکرروط

 لیب ندادخ  رونرب یلاوع ناقاب
 ! لکشم ردق قمالک | قمامالکا ینادخ

 نردلاحالص ىلع

 تست

 ةمحرلا لزبت نیل اصلارکذ دنع

 لوتم مکح

 یدرورپس ن دلاباپش

 نبات نارا ملا تمکح دش

 نیزک دم وب یدیا یح ترضح یمس

 یا نایب

 تدم ر ید )وا داب هدولبآ حوتفلا وبا

 : ا ۰ ۳ ۱ 7 چ
 Sa نکیا جنک یدب رهظ هح وف

 یریسشو تیدح « یعورفو هقف لوصا
 قریمعل اع هاقطنم 0 کج هل دا

 یاشناو.رمشو قالخا 5 هسدنه و باسح

 قاكو طا ادا « قه ۰ یعالک

 | مس هظفح هسا وا هن یه ددا نونف

 ات مس هسراو ه ره ندهراس مولع

 یدتا طض ۰ ید رم دب ما ا

 یدتا طض یاملاع نوتو هدنثحابم

 نیدلادامع راو یریما تورخرب هد« قترا ین »

 نیآ تادعم دو یدوس كن ی دل باش

 قایدرورپس ےکح ۳ درام نا نروح

 ین یدرونلاع لماک هدتفرعمو مولع

 یتاداعس باسا نمأت ةلح كرودوا

 ا ورش
 ۳ او هدقعو لح كرمایه هدا
 یروذح عئد یدردبا کف ماد هتشیا ماع وا

 نادانا ییاربا رایدتیا هدلو وب رلکی انا

 E را ی

 یدلوا شخ هطبغ هناهج ندناب رب نیدلاحالص

 یدلوا نخر ریز ابد هاساحوتف منع كنوا

 یریبدت و یأر كناقوحاس هدهینوق هکلصان

 یریمدنو لیکنت یدیا شعالکا هیادعا نوتوب
 یدا هدکمهلا تموکح ا رب هدناب یه طقف
 یدیا هدکمهلس اخ یلم نالوا هدنراوج

 یدشلوا ترتف رب اجحماح ماع هلراشروش وب
 وا تره ی او لاوحا ناھ



 قلا نایب

 یدتنا ماطن تک نت ایا یروش تا

 یا نشت
 راکتو رم "یلاو و یدیلغوا كني. !احالص

 راکتمدخ یدشلوا هوجولالکنم هندلاباهش

8 
 3 1۳3 ر رک یدقو اما هن دلا باہش

 یدتیا راذک تدم زا رب هلقوف و ناحجروب
 یدتیا راسمرش الاف هدف و لع عج

 هباوعد لصف هلناحتما یدش ود یعاحن!كبا

 هادرف زور لاو هک یدک یو

 یدتسا دادتشا یم وح كضارغا بابرا طقف

 یدّسا دادتما کال هچرابا هام تا

 هنادوسح هج راک هلو نوسلواترف نارازه
 هنازرف دص نوسلوا كت رب هدنرلګا یدقو هک

 یدیفادو كاب نکل یرون رپ ۂہج كمکح
 یدفاک ناما ءرظن ر نر تر ال

 - رالید نالوا تاسولت یازوعاروغ اتا باک

 رلول بوس ه یراق هتاف رع هلعش كيامش

 فییزت ڈوکش ندنپب ۰ هدنروضح راصیصبت
 فیدرت هلیا ضارغا . هلا دقح ییانپ یدراردیا

 لیصف رپ هنیدلاحالص رطوب رلیدزاب تا
 ليو رایدتبا هبسهدر نیم یهوکش نیو

 لافغا یزهلاو یدهل (!) شدو : یدراروسد

 لاحیعتسا هللا نس هدهمعا مکح هنمادعا كنوب

 تاعشح .یخ یدلعا !! تربح هنیدلاحالص

 تاقمعت « و یدرتسبا « ردلتشهد یماجما كشيا

 یدنک رکا نیدلاحالص یدیهسلوا شما رطخت

 یدنب ییدریو هح رش یضاق ەدەفوك كنلع

 ؟ كما مكح هلیمادعا هلیو هباہش ردنکم هن
 تاک بودا صقس نرش هن ال داع هروب

 یمادعا ما یدلدیا غیاب تیقاع همکح

 یعاحا هلکب.د یدل دا فوت هب هر رب نوکوا

 داتسا نالوا ضد اضف ریس د ناهج ندنمولع

 دا ےہ لصا قاب یدلدبا فالتا هلا عوج باذع

 هدتشحو رای یدلاق یآ رب هکلب نوکنوا شب
 هدیشهدو تدش رود آ نرددش ا كباذع

 دادمار یدق و هناح لصاحا قو کیا قو وص

 راتمعت ونا ر لادن" هتسا دعا ادح

 رلتک الف ولرد كس هتشيا همکح هلبوب ریلک

 یدک تولوا و هدنشاب قلا زونوا نیدلاباپش

 یدتا تاقو هدسح وا هاقلحا هد مه . قل رس وص

 هفالجا هلجاب نیهلبا كيرح یدلاق یلابو
 هفالخا یدلوا یراذکر ب هعطقوش هدنتافو

 ا و 2 . £ ۳ ۳

 ازح یوارذا ینوکف اتم یوار باحال لف
 انا هللاو تملا اد سلا تم یاب یونظتال

 انهر ىلختف هنع ترط یصفف اذهو روفصعانا

 ان اناع هللا یراو *الم انا مولاءاو

 باهش یدتسا روهط ید ج لاش یللا ز ومش 1

 باتورفرب ثویب هقافآ یدشمرو نکیا جنک
 هقفالخا راکدای ردراو یافیلت ی

 هنفالسا هحد رب ادب وه یاحجرو لصف
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 ۳۷۵ ناریزح. ۳۰ : نوک یرقم

 ینود وا ناقارب هدنکلوک یزو بات « كناوه
 2 2 ے2 د ر نکا ماضنا رار و تله

 هننرروصت هنیرزوا ربخ هرفر م دتشیا هدراوص چوا

 یقتسح . یدیاشاوا لاو هدحر مِجههلوا باسردق
 ! شعا تافو سمهجاوخ یدنوا

 فوم رخو ندا لاقتنا هاسا ندناسا هلتعرس

 نیرد هدنبلق كانش تبه نایناطیملاراشم م وحرم .

 كب زونه ندنرزوا هسا نی ۰ یدروی ردنایوا 9

 هلروصتو رطخت یزعاقالم كوص نهم ناز قوح

 . مدرویمهتسیا قعانیا ولردر هتنح كروا نزح ربخوب
 روش وب هدمتم رح شب لیس امس سوشا ترضح کنوج

 نال و اصاع یی هنگ روا فلطع هعزوب یزو لاو
 اهد ن ء هعانیا» هلا هنازون رجاعو هنافتلم یاداوا

 . یدروسد « مرتسیا قماش نامزیه : قماشی

 یساش نامز قوح كب اهد "هققح یدنفا یتسح
 ندتما ناتریسربماس « ندلضافا ناعبط یلاع رونل واوزرا

 طقف . یدرلب هدا نان تیرف هشم یس . یدا

 .یدرویایروک هدنزو جنید زونه . یدیا عبط ناوج

 7 ملا هنمان نمهلم یراعم یسیدیا بارتعا هیاع ج

  ردعاض

 راد « هدهکلم بتکم نامزر ددم كہلا راشم

 . زامه دون وا یسهبملعت تامدخ ندا قم هدنملعلا

 ۱۳ اس نوا و و
 هدمباسآیتنرذلوا ترطف هردانرب كداتسا مرتع ! ینالاکو

 . ردناسللا دحتم

 قوح ككل ەقرش فراعم سهجاوخ یدنفاییسح

 هک احا هدناببدا هصاخابو خوسر زاح هدننامش

 فلطل كمال وس رعش هده رص هدهرا .

 كمهلا راشم یرل؛راق (قاناب) . یدروللو هدنلزتو

 یدبا ندنساحا

 قلا نایب

 هاس همان مس ) مگ هاش شهوکن 2 مدقم هام کت ید

 ۳۵ ۰ یا تمکح هور ییدتیا رشت
 ي

۳ ۱ 
 ۲ ۱: یب در نو نوشت ۰ رارریمد
 : رد رظن نایاش یساد ومو طفل تلا رجب

 داد تساوب اهد CC ه دیا ما ود اہش

 دادو تا ىلەما نالوا قبال هاش

$ 
 ناریا یک البرک هلبا كفيت یالب

 دادوو تبحج لب یه رک هشا ام ود

$ 
 یعاف كمنهح رداح كعاس

 دانحا رازه دص هلکر بو نکا دار هک

 ۳ م)

 هدلشسا دارد راوا زس هس وا كغأ وا

 داتوا هدیجاناموقز هلق یغدوب
 ES لاخ ندماعاو میلعت ین آ ر كنب رمع

 ۰ رددناراستح نالوا رهظم هناح 54 هنا وع ال یدنا

 9 تاج هاس هل وا بدصت هرددر هدکنن هسا كمردشش

 ۳ ۲ هم نانکم كيلا رام ریندراتد

 ن . ددیا هجوت هدنجراو هی لج جواو یسهفیظو

 ۱ ! مرا تاع کت ضع هداتسا زاور نلع

 یدا ها لدو قرب EL راس فح

 ینعک ولع ردقطا یحرا یتلحر

 هتنج یدنفا یتسح بوید قح وها یدتک
۱۳۳۷۲ 

 بیدا لیلخ
 حس ع ن س

 > راهامو راحفا زادع هققح دل معکلم



 قحا نایب

 كي نالوا ینوتفم كنسيدنک یسیدبا تبوبیغ كنیدنفا
 یتموادم و ىو هبلاع بناکم هصاخابو ینا قوح

 راقویذ لعم رب صصختم رار کما او نوجد

 هحرده كعاضو هدتمورح نا اه تدارو

 یتسهدیدردک "دان اع هلع ءانب .ردیا نبعآ یفیدلوا ثاتفسا

 هللا هيات یرایدتفا یو ییاجم « یاح صوضخاو

 ۰ زرەدىأ لارتشا هت راد رح

 نوتکم دوس

 ۲۲۵۰ ناریزح ۲۸ :ییوک یرقم

۱ 

 لورمون (۳۷) نالوا راغتنا یارآ هحاس هتفهنک
 بم ندنراراق قانا دو و جردنم هدهخسن

 تر وتکع و رق نا
 لکشت هلتسم مهم خواوش هحیلشاب یایوتحمو نیمز

 : رویدیا

 هدم کارو كرا كب و هتلم : الوا

 ۔وہم اح نالوا شہلا ا هغظورب قند و مهم

 اغ: گرام وس ود هدایزلا ؛ تتما و نادا 0

 -واكي هلتلم دارفا ندیااضتفا یرل مشااح ةو یع راتل

 هقشاب ییاقسن و تاحالصا روض كرهعا لوتشا ردق

 هحمزاب الح هد كناعوبطم و ندنرلهعا یرح هدراهطم

 یعمی نالوا تالاخ لوصح الاح ءراعشا نالوا راکفا

 یخ بزتکم بحاص ندنرلاعلوب لوتشم ها راتفک

 . لعفنم قحو

 قال اط مو کف رماد یدو تا
 كماوع وسان هقدط هدر وہ ریدتنادانتسا هب هط وب ءةساساوب

 انغا ندیا راشعا مازتلا الاح ءرسا هدنلا رلرکتحم زونه
 راقدنلو نویزو راز هدنفاتعا و ردغ هح كناذمتمو

 ا كتفوكحو ند بصل “هج و هدا ر ندیشرهو لوانا ر

 . رو ديا ثحب ندنبوجو یسلیا ماععا رظن

 YE .هتلاقس هج و ییدکح كملح :«دهلات هحرد

 ینبدلوا تلاهج بس ىح ر كلا هماظو اذا هح وب ینیدن

 رار کالا فارتعاو میلست - نوسلوا ًانمض کولو -

 لیصح هدسنجمآ ترورضو رتفر ناراو هرله-حردون

 اماظن یتلبصح تالافطاو نتج هبل وا نکمكنااتو یئادتبا
 باسا كرادن ؟ كعا تمحام هتدشو رج دلبا ا

 6 رلردب نالوا یراشتقفا هت واخم كتدال وا هدتشدع»

 :, تادعمو تفصن قفاوم .قمردللازح یالوط ندو

 . رووا ناس ینحهمهلساص هلماعمر

 ل ن و ی عا تیوتکم
 رارکت یتققح یرلقدلوا كلام هرالوب مظتنم كنلاها

 هدنطو هننس دلراکتحاو ذوفن باا طقفو « روا

 كنلزمل وب تالکشم یرلکدتبا عاقا «هرای یراقدجآ

 . رولردیا رییوصت و هئارا هرزوا قلوا ىو ملا كا
 هلو هک اش هوم اتم هکر تطنروک

 دناع همراه هلع "ءانب « لماتش ینهقیقد تحابم نایاش

 اضتقا یریزت و ضرع یر یویآ كناملاطمو رکف
 : الشاب ندساس| هزوس . رویدا

 لسلحت یفماوغو تابابخقوح رب زونه یاردا ُهیوس

 رویتسیا كد یلاهامقر نایلوا دعاسم هفاشکتساو

 تا وذندبالکشت یینامع نانوعیم سلجم نوک وب » :هکرل
 هل زمتقفا ومو یأر مزب راتاذوب .كدسا با ازب یهمرتخ
 دلزمشب دیاباح ا یمهلاراشم .راروشل و هدلاع سلح وا

 شماشایریا رب هلمز نامز ر ديدم ؛شمشن هد زمعا ؛ییایسا

 نوزوا « شلوا ففاو هدایز ندر هزعاحاستحاو درد

 -الزمص بومآکیا هدنجما بارطخا و قیاضترب لصت راهتس

 یلاحو درد مود نامز قوح <« را

 هلتشحوبو « شکود یراشایزوک نوجا مزب قرهدونوا
 تاقی واو هنا و و ناوکس كحاتحاو دردوا یدمش



 ۸۰۲ -- هفیخ

 ندزمبهیطت اسو كج هلیبهلوا مداخ هنا بدعت كنابارطضاو
 بایرا زاع یدادعتسا كحهدیا ریدقت هدایز قوج كا

 -وشود هلو ۰ كدنوشود هل وب . ردب رلاملوب نده

 دح . زروبالکا هلو یدال  قدالک! هلو زرو

 ! رلیدریوشالهقشاب زمتک ردک هلوبناتسا رلتاذوب هکوب
 دنصقمرر ۰ راتش و وا یر :۰زایدلاط هافصو قود

 ! لب دلوبوق هنلاصحتساو بیقعتیصخش لمارر «صوصخ

 .هجیاشاب .قوج ك «لکد شب ور, یئالد « هک تققحر وب
 راهفص . تاعوبطم هتسشیا هسریلک مزال كمهلب وس ی را

 راد رب اکو هدن نلهضالاخ تارک اهم, یس ولو

 زر ولمهدنا اه هرشنقل| هدنمزوآ هترازوس

 هصح نامزهزب ندترح قوذ . ؟ یدقجالوا یعهل و

 يناههز ندنآواسم تداعسو ضف . ؟ زکچ هلوا راد

 ۔اتحا وا سهدردآ زا ۶ قح هلوا تص هدافتسا ناو

 + هلضف هدز ارب هکلب ... توا «هکلب جایتحاوا هن زم

 فرط فرط یرندنداشک تیادب کارم سلج

 وب نذیا سکع هنادجوو ناح خامص اهاد ؛نلهسکوب

 هروص یه طقف .نلقح هه نم تانلکشو دایرف نقحا

 ندهیشو ددر راذهذ هدمباسآ ینسملمهلوا قع هک

 هبوست و تیور «هک ریل هلوا هتسرا و لصن .زامالراهتسراو
 ریهطآ .هاباسح یضتقم یسهفصت «هلاصم كج هل دیا

 ا .قوب نیل هناشاهتغاو تاینول نلک مزال یمیظتنو

 رب برع قانم هقطنمو لقع ی رل رصع ندنرزوا

 ... هدیآ ىلا شب كراشبا قوجرب شلوا میان هنایرج
 دما یفجهلوا یهاتت ریذپ تروص هدنچا هنس یار

 زوج نامزرب چیه كمیاس لقع قعلو هدروصتو

 ییوطس 6 د SS تو

 یسهیفصآ كناباسسح هبا یوا كج ها هل اص هدنجراخ

 چاق رب هلینمه كناذ زوب چاق رب تریح نارکرس زونه
 وکه نونظو مه و +ك«هلکب ندنفطل كنام ز رپ ترابع ندهنس
 قلتوغر وط هراتعذ .رولوا كعد كعا سالا تققح

 ا ه سم اذ
ON ¥ 
a + ٩ e ¥ 

 قلا ناپ

 ؛كعاريهطت نطو ندنائو نارتدنالوب یرلهدعم «نرو

 ندهصخش مهانمو ضارغا قوح كب هلرابتعا یر ر صم

 تاقرت لئاسو كرەدىا هلازا هبلکلا را دل وتم

 مدنارب رقت و لاکا هلاکو هلتقح هدقرطیه یشاسا و

 كج هلبر وک نایاش هقیدصت هلباهظحالمینزج .هسیا كمي
 ۳۳۰ احد... هامزیوحك اهذآ «هکربندراتقف»
 ۳ ۱۶ مو هدربه اع هداج وو ن یدچ
 عاجرا هلاس یارجرب قفاوم هقطنمو لقع یوماعاصم

 بولی هلال یغجهپاب هنو ینغیدپاب هم كقلخ هدیصوصخ
 ۳۱ت دوف لاف كتموکح روما مامز ؛هنسنمالکآ
 ۳ کهدو «هکررتسوک «موزل هتسفلو هدرللا نتلضو

 .ردلکدندرلب داعس كح هام هلوارمسم هګالوقو هدنامززآ

 0 ك لدا لما رلهطق ون « ناساساوپ
 عفر هلتم قوس درج كنمرتم بحاص ینوتکم دوکس
 هدالابتاقطو اضق ینیدلوا لصاو هاکتشا زاوا ییدتا

 ییا وعم هرن تئسه و .ریلس هربا اد نینطر نیزح جم ۲

 هایی ٤ هک ممه دیآ همش ی راکدلبا لاحمتسا هدهاما

 ۱ ۱ .رلردبا ملست

 ادم و ثح عقوم ا ناتوعبم سلجم

 یسلدیا مدقت همها كمهم ًاضعب هحلئاسم نایدیا عضو
 نهلدیاراکناوب .رونلوا یداصت هراهولج سوکعم یک
 ۱ ۲ مضو زونه كنلوصا ونمالراب هدزمکلم طقف
 هدتسادام كناضوصخ و لاوحا مهم هلو ؛ ینکیدادبا
 ۱۳۳ ۰ هسهلوا لق قفل وبنوصم ندلوهذ وهاسم

 ۳۲ رد الا رام ته یهنرولوا كجهدبا

 : ردا اصوا یو هدتدج و فاصاا همیش .زریلس

 ةدطلع هدنجما رلهراب « راق كنطو نی زان مسج

 سدسخ كنم راث وعم مرت هدنامزر یتیدلوا نالذخ كاخ

 هنراقدلوا هدکعا بقعت هوند لامآ ماطر رادیابات و

 ترورض و جایتحا ؛ ی رالکوم بولاط هیافصو قوذ
 یرلکچ هبب هعفدقوج .نالورواق بونای هدنجما یرلشنآ



 ناچ e ا ت

 قلا نايب

 عوج شطعو درد قرەلأق زجاع ندکر ادت ی-مقل جافرب

 نانایوا اجاجرادهنیراقدتون وا یرایلاوزوا ناناروق هلی
 هرارکف ناینهتسا تكلدیا قیدصت هد وتکم بحاصو
 نامزرن چیه« تلاحرب زوم ۹ كعا اونا
 -رحو تاصخ هل ه ارز .ردتیفکر مکج همهرید ری لقع

 كسان «لکدهدندالوا هدیزک لا كنطو یکزعانوعیم تک
 دا لمآ نرم قع هتل وووک هدد هه 9
 . رياك مزال كلدبا

 O O كرات

 وب « هکییلیبهلبدیا روصآ ی
 ؟نوسل وا لباقدامعا ةت را کف .تخسو میقس وارد

 ۶ كج هعا زارتحاو

 كئوحبم بوتکم .مروبح هافتک ا هلردقو هتفهوب

 یردیپ هااشنا یمناملاطمو رکفدناع هنیراهطقن رکید
 كا معد هبهطقه ر هدنمزو . مردیا مدقه < رازاب

 كیاعوطم كز

 ۔اکشو ثح ندنرلهلوب لوفشم هلا تالاخ و راعشا الح

 . ردیراتب

 طاح هللا هاضعم و هقلغم لئاسم قوح كب نوکو

 مردبا يالت « راوزماتحا هراش قوج كب « زروبللوب

 حیضوتو نیدآ یاحاتحا وا « خرمشتو قیقدت ییئاسموا
 - وط هرانوا « قحاحا ینهاشآ نوع كتلم دارفا هلا

 لیدعت ی رات شعم تاوطا را تورو لو یر

 مشادرق یدنفا بح هدوا . یدشلیا

 هنیرللاع ال وخ و اؤر هدبوع وروبرلق هد راذنمز كج هدیا

 طقف .ملس هل روک تبع هدرارظن قوح ل تفاو قلاط

 هوکسونوکسرب دیدم نکا یر

 تفوتفو كلف و حر ند ته اور نارا

 E یراهلوا فغشو قوش زاسهمغن

 صوصخاب . زالوا شعا بثاغیشرب كوب هحداقتعاو

 یتسانم اعطق هبا لاخ هدنسهرا تاموظنمو رامشا وا

 هتشیا .ریلس هل دیا فداصت هددراتقح كوس لوس نابهلوب

 "یلاع سل هل رابتعاقهل وب یتاعت هددصو قلوا ندهلج وا

 ۸۰۳ -- هفص

 -واجرد هنسهزغ تقیقح نامحرت هدنداشک نبح كزملم

 هلحمم تاک ك ) قحلا ناي ۳ 0 یعهموظنم ر نا

 مو مش ما روو لود یار هنر و

 ندنالوعبم ةمرتع تبه كنمراولب وک یلوطان |
 یدادمتسا

 مزه رلاغآ و

 هدشنا هلا شوقو ردز وغالف
 هدشرایه زرینغص هاداراب

 هتشا یزگهلبد یدرو 2

 رلاغآ كمااق یزکوزوک

ESبنا لو ی یک  
$ ۹ 

 راو هدلی « رک ماریاب 6

 راواد « ماط رتسیا ناص رتسیا نودوا
 رگ نوکود

 وا
 رانا كيمإاق یزکوزوک

Eرب لوح وا « ار  

$ 
 ا( لاس هدزمشاب یدشوف هرث

 اناج په زمکیدکج یدرویلشیا
 ااط ه راو سوماح هن <« راو زوکوا

 راغ | كيمااق یزکوزوک
 رلا | « لوغوا ءا رازوک یزس

5 
 یاو لااا یاو سحر

 یتاجوب یدروب یدراص یدشوتوط دوا
 یعاحوا كز وج یدس یدنوس

 رلاغ [ كماباق ا

N OES E 
$ 



 ۸۰ س هغی

 ریال آ یزو « یاو

 رایدلاج یزمالرات « یزمتاب
 رایدلاص هرلاووا یزعوط

 رلاغ | كيمااق یزکوزوک

 رلات [«لوغوا « ۷۲ رلزوک یزس

5 

 زاب ەدە < كديد شق هن قدشلاح به

 ها ۰ كوط E ا یز, یدواب

dT 
 رلاغ | كيمابق یزکوزوک

Eسا نوت رو  

$ 

 یدرودنوق هنیراماط یرلاغآ

 یدرودنوص نااحنرع نالوا نکنز

 یدرودک و ط هدلب « هدعاط یرالوسفو

 رلاخ كاف یرکوزوک
 و اا ویک یس

۳/۸ 

 ندناح ردقوب رتب قدلوا رتب
 ندناعا + ندلو یرغوط كيالريآ

 ندا رق كفا كحا شعد ه قح

 رلاغ | كدماياق یزکوزوک

 ا اک رم

5 
 هلو هنغور و كقح كود وا

 هنلوق كياقاب ۲ بوروک زسنوا
 هناوب كنابندوب كياع ادل آ

 رلاخآ كيمااق یزکوزوک
 ۱۱۵ و رو یر

$ 

e 

 دلراکب ۰ كرلاغآ یروق یزوط
 كرلوا یو یسوق « قوی یساح

 راب وک قوب یعاما « قوی یسیقاف
 رلاخ | كمااق یزکوزوک

OESاتو لاو ما ان  

$ 

 درو یزو بنکم زا ر هد
 ۱ هل یمدق « یزمشبا
 طهریو هلا ىلا (اشیلاح

 راغ | كماباف یزکوزوک
 و 2 ا ا روک ی

$ 

 ا زاو ندا رز لئامع

 زعاح زریر و به زرتسیا ناش
 زعاق را هل وک هلوک

 راغ | كيماباق یزک وزوک

 ران | 2 لوغوا ء ا"آ رازوک یزس

$ 

 نامزره ود نوو یلطوف

N 
 , ناداراب یزکیزوس نوسا نوتسوا

Eناعا 56 هدرمه هنز )  

 ۱۳۲ كاف یک ررر
 ۳۱۱ ۰ یا 1

 بیدا لیلخ



 قلا ناب

 تادافسا

 یدرلا نم ديلا لوقلا فام ىلع یدد

 [ دعبام ]

 هف 6

 چ تالا ل
 اہارت یدلج سم ضرالواو

 هایاقامیبصا هرزوا ینیدلوا روکذم هدد را لماکو

 : ردهل وش رار

 ˆ یقرشم نیام هللادالب بحا

PEN 
 ع تالا نع امدالب

 امار یدلج سم ضرادواو

 : ردالوش هبیا هدنسهبشاح ىلج نسح

 ةراص نیام هلادالب بحا

 اماحس حسب نا ناوفسو یا

 :رونلوا مدقن یلوق كلدرپم هتیلا هدراعشا تیاور
 دا لوقلا

 هنخادل وا هاب ډه هدنسهخسن یلح نسح ییفام كت

 هساصن یهفل وم . لک مزال قلوا قوزوب هدوزو هروک
 یخضارتعا تصرفر چسهالاو .ردشهامهلوا هدنفرف كنوب

 تک هدیهح و  رظن هنم ولعم كلام كمهعا توف

 . یدیا یطق یسهمریدشیک هلبا

 همی ۸

 اغصلا لان وحلا نیب نکیل ناک

 اس اةكع راو نشأ

 هليا نوجح لبج هکردهلب وش لاح :تبب موهغم »

 ۸:۰۵, ڪڪ هح

 ندیا هصاسم هدنچما کمو شماملوب سیار چه ایوک

 هجهلبوا ندم رج یب هلق هکمراوج یی .ردشمالوا
 « ردشلاف ىلاخ

 دما لوقلا

 .رددناز هتیرزوا تب موهفم یوف هکرد هل وش لاح

 دوجو رب نالوا كاخ نیفد زونه تیب لأم هدر
 ۰ شقو هدندل وا ؛ شمهلک چیه هاد ا : هدنمح

 و نو ا ا ی ا دالاب اوا

 معدقل |نم ایوک لکد یدمش زکلاب هدكمهر جی هدنزرط

 هدرادم تداعس رادواو داو هدم رګ مرج راوج

ST U Aتافل وه  
 ڭكجەدا نیعل هلق یتسهدافا بولسا كت هسلا یاس

 هند ۹

 اهلك نساحلا اهو تعمه دم

 نمالاونعلاو ناع الا امسحاو

 هفاک هدهر رک ذم هدم هک ادع ےس تیب م وهفم «

 -اها هسا یتسام نسحا كنا ردعمتح یئاغرو نساح

 » ردکعد ردیرالوا هرزوا ناماو نعو ناعا كسل

 دما لوقلا

 هر ه دلب ریمخ یهدنل وق ) ام سحاو ( ًارظن ههه ر وب

 تافلکتو یهاظ فالخ ادجهسیا وب ریلکمزال قملواعجار

 عارصم ج كروكذم ريمض . ردیج وم ییهفدح

  یهدنمالکكفلماقبطل كورك | .ردنساحم ناناوب هدلوا

 .رولوا ی كعد یا سحا كساع ینا نا

 هه

 ب



 ۸۰۶ س هفیخ

 ةاره نانلوا دع یمورع كناسارخ دالب مقوا
 : ردنالءغ رقم یدمش هدهس دیا هلن وا نامزوا

 دا لوقلا

 تا یهنانلو یمهدلب روهشم لا كیاتسن اغفا الاح

 ناسلغ هدانژ كب قرالساق هعحس نایرح فل وم هدزمح

 .: ردشعا

 هتک ۷

 2و میسنلا هنمیضر من ىح

 اکله هطخس نم یظاب حفاکم

 ۰ ییعم»

 دفتسم صع لها ندنسدنک هدننامز قلدونشخ

 یعد ۰ ردیا احا امد یساضر ےن اف ۳

 یعوح ردق هل هسلا ندرانلک ضراعم . زولوا عفتتمو

 « ردکعد ردشلوا كلاه هلبضغ شتا كنا

 دما لوقلا

 نایدیالامعتساهرزوا قلوا یمانعم 2(2) هدهجرت
 كحودشیک ینیدلواتبارغ زارب هدنربعت یغوج ردقه

 یکترابع ندنرثک | تنضراعم یرلنالوا كلاه هلسضغ

 ققارب ضرامممدقرب ی اتم یغویتتتسم ندکالهكرهرتسوک
 هاصا لعف وب كفل وم هکردندراش نایمشقای هحدم ماقم

 ند ( مر کنوح .ردشمااوا عفاو هدهلش روبحم تم
NLاو دی  EEE 

 ضورعهگاله بویقیااضتقاتملباروصت هدنل وخدم ك(ک)
 هرانالوا تلاه  ترثک ییدسالکشت كنسادعا نالوا
 دود هرزوا قلوا ترک هدنناذ دح لکد هلسست

 مجرتمر, كما ریدقتو كرد یهقیقدطاقن یکوب .ردیللوت
 . ردندفاظو نوجا

YYهغ  

 قسم لک ام دشرلآ فداصو

 لغ یا ناک دف

 یا ناب

 دشرلاردضام لعف هنسانعم باصاو دحو فداص »

 دجلالوقلا » ردل وعفم ساع م لکو لعاف

 ۳ ۰ مم ی(دهر) ارظن انك (فداص)

 3 اهد ند ف كها راشعا لعاف یا« فستعم
 ۰ ردزیمآ

 ۲۳ هفح

 تم نعلا ررف راع ناو
 کت لاقالا لقا كللاو

 مس نالوا كعد تحص بتا لوا < اعم «

 مسا ندماسا نالوا كعد ی سح تالا كکحض یک

 داعاف C9 دما لوقلا

 بنا رص لوا ك مس . ردرا و E هدەداقا

 هردا تیافک كعدردلعاف مسا ندماشا نالوا تاج ۰

 2 E 5 هلشل هصخش رم نالوا ماتشاو رور ا ند »

 دا لوقلا . «ردشعل وا

 ۰ روتسلا كعد

 همدآ ر مثح انشور و لا دنخ ندز و و نید 2 2

 دممالوقلا

EY 7و لع هلتهج یک دلی دب و را ا .تالصا هلت اد د اأ  

 و هنسهحرد یداع هسشل هم طا هراعسا ین دل وا

 » 2 ید ود

 2 ردشع |

 ۲۵ هقیک

۱ 
 یردارب هیلاراشم ردسد ریما یلوا لئاق كو

 ندبسموروصنم یراردارب کو ندا ك دک نارد

 ین هعط وش نالواقطات و ادج



 قلا نايب

 بیسللقو روصش لقالا
 تیرغل یا سد لقو

 . ۸۱ کلیه

 قرا ۰۰. هلفلوا شماللوب وا
 هلاراشم :نارد یردارب .ردقشال وط لخ هدافا

 ینکیدشود ادج ندیسمو روصنم یراردارب رکید هلا
 ...هلغل و شءالل و هل اراشبوزاب یهعطق وشرالوا قطان

 ۰ یدرولوا بسانمو یناک هسد

۳۷ 

 اسالم واو ایوب یرتمانو ین امور
 «.....هزوک هتیاور نالوا فاو ویدبیذعلا اموی و

 دا لوقلا

 هرزوا مان ماحس] | و ماظتا تس هر هتاورو

 . رولوا شعلوب

 لاق الا دعاسو نامزلادعس

 لامالا تب احا و ی دو

 زاحم یدانسا هلافاو نامز كن رالعف دعاس و دوس ))

 . ردلقع

NNE 

 دالوقلا

 تینمیتمو قهلوا فیرصت ندباب یجر كدعس
 لیواتو فراعتم یدانسا هامز هرزوا قلوا هنسازعم

 ۰ ردهتسرا و ندنحاتحا

 ةيطاق قلا ذالم مانالا فهک

 نیدلاو قالالج هلالا لظ

 ۸۰۷ - هفح

 دحمالوقلا « ردفوشکم دارم یانعم »

 ۰ ردشهاملشلا هاست فركب هدر یهاط

 ۲۸ هفع

 ندناو تح هریفرب هدنمسآ هزیذع ساقلا وا 1

 قرهیاللوق یتامز هچ وک .یدردیاتولخ و لاصو بقرت
 ا رضم تنوع مهم رط یه

 بودک هلوک یرلکدید لجلج ةراد هدلو ریارب هلرازیق
 هدلمرب هداروا بودک هل وا هلیسملس یراقجهناقس
 هدنرلکد رک هب وص قرهویوص بواک رازیقو شما افتخا

 نوسلک نابتسا و شمروطوا هنیرزوآ بولآ ییرلهروا
N Eو اب راد یا  

 هزینع ندنراجاو شمنیک بوقیچ قرەلوا نایرع رر,
 نابرعینا قلا وما صالاةیاهن ہدەسیدلاق هبهرکوص كا

 ندنسه هکدریو یره بروا و ردشا اشاع قرلوا
 N دم الوقلا

 یدادغب رداقلادبع هدصر دهاوش حرش یەم ووب

 تیاور هلئروص يا الش ندهردع ناو ندیرابا نا

 ردقو یسهلتسم هلق هدهدنسکیآكنتناور نکل .ردشعیا
 هدنکو ایزوک كنهزبنع نالوایسهقوشعم كسقلا و سا

 . ردەج رستمسان» هدهیارد هاو ی
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 و ا كوا كنهود ینیدلوا هک ار كتهزینع »

 دم الوقلا « .راشمر دلآ یسقلاّویما

 عارف زلریمت یک هک ار هدزهاسل
 هل هدسرادم نالوا یوم هدایز كا هسهظفاحم

 : ره هدب راهحرد انا لبخ یرادفرط

 «هرعاش ء تفع هبحاص . هحیلم « هلاص هعأر دلربقف

 شوت هر تا رکا ا و حق
 تانصو هام ی اما و ی



 عخاصح ءس لماح ۰ ردلام:؟سا نایاش ا 513 هد هبلعق

 یغتسه ندا هل هدهخ رع ها ناو صلاصخ اک

 : ردم ولعم ینلدنل و

 الا هللدجلا

 ردهل وش فرط تسوا كلوب

 للح الا ىل

 ( لق افار سانلا كلم تنا)

 رددلب وب فرط تلا و

 ( لزج روھ ولا ل 2 ولا ر ۱۳2 تره را ات سا

 اتم 1و نسخ ملک یطءعا (

 دحالوقلا

 دک یا تسوا هدهتسا ی و: قرط تا

 ردل وا كنهزوجرا لوق للجالا لملا هللدمسا : هکنوح

 . هلروس تعجاص هنثح مخرت كنضر دهاوش حرش

 ىیومالاكلملادبع ن.ماشه ینسهزوجزاوب مجاوبا »
 ۳ هاغل وا لوحا هسلا ماشه و ييدتا دعا هدر وضح

 ) لوحالا نمک تراصدف سمشلاو (

 NE ندروضح هدق دل وا یمن هب رط

 ر ۰ دیک هدة دا

 زوا يیدتیا له هدا رعهشلا بأ تک كنهبتق را

 : ردهل وش یلوق نالوا یدرط باس كمحتأاوا

 ىلتجلا اهالج سمشلااذایتح

 ل یم یطامس نا

 لعق الو تداک دق ءا ءا وقص

 لوحالا نکق فال | ىلعیھف

 هددهاعم رده وب هدهدصصتتلا دهاعم .. تحاح هب

 هدکمر ود ماحرت لصا هحالک هنل وق ) نمک ) محنلاویا

 : هاب كلا ملا دهسا شمل عطف داروا ی داشن قرهالک | یا دل وا ° E 9۳ هدا ها زا و 1

 قلا ناب

 ملکت یهلا فاضم هیرویخاب ندنفیدنلوا صا هلتزاجا

 دروک ذم هدینیدل وا شما
 لاک ردق هلک

 ی ۳

 هنساروب u ماشه . ر

 قراری لا یمحنااوبا هللا نا_.بحتسا
 نوزوآ تاغ هزوجرا هةم یو

 2 1 ك ع٠ هدلاح یتلدلوا ی

 بتک دلال و قالرا ردق a دع ا

 . ردررح هدهسدا

 او یدعبام »

 یربص یطصم

 حیحصت

 داوص كنهلاق غادرا اباطخ ههولع هلط هثفه نك

 : لدنا لنکشت یت

 هط و رشم تم وک هدنص وصح ت واعم 4نفحتسم »

2 2 

 )“$ یزامالوا ردو دیم ادع

 ناصه و و شومهمل رد ماهفتسا ادا وس هدنس وله

 عفاو وہم هدا هدعماشالک | یخدندننراشا ماهفتسا

 سح موزا لح صآ ندقددلوا شمل ر وک مهم یعم

 ردٌشلدبا

۲. 
: 

 یمسق عرشلا ماکح كم همالسا هملع تبعمج

 ددهال نانلوا عدقن همارک نان وعیم ندنفرط

 [ دعبام ]

 یرلشا هم كن رارفد لحس

 ی ی نا ی ی یک ی یا

۳ A 



 قحلا نایب

 هنس هفت هو متخ هل رهم

 هغ. اق 6 لوا ندکدلدا مقر ید ووت ه ره

 صوص2 هف] راشنسم ترحیم

 ندقدنلو قیدصت ندنناج قلراشت-مو رررح کودا
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 لحسیاروا هرکصن دکدلدا ل حس هحسه را دا تحشه

 : ردعح 4نل وا لسا ۳

 .ردقح هل وا لحستو دو ید هنسهرادا یمومعلاوحا

 كرومأم ره هنیرارتفد لحس :هدام ى وا فا

 لحو یناشنم یریشو مسا هلبرابتعا قورح لئاوا
 ناتو یسو لوح راو Cle یبصحم

 قجهنللوا ریرح و دق هلسهرص شاعم رادقمو یدالو

 تافاکم وهدقدنل وا نا و صن تر ومامرپ را اولو

 طیض یراخرات هلسهبجوم بابسا هدکدر وک تازاجایو
 . ردقحهنلف لحساو

 روح ه:_ساطعا كر ومامیه *هدام ردش یجدر رد ا

 یسهطوب قاروا هلسهفرو لاح 4> رب قدصم یی دلوا

 5 ینج هنا وا طرح هدهسود شش ۶ هدهدام ىج ر هلا
 ی

 همسر قاروا هل سه هدف رظ هنس ر ۳ هتاکشو 2

 هنیرف د لحس ا یالماءمو نار هرا رولک

 ندقدنل وا دو

 در

Eقرهنلوا هوالعو مذ هنهیسود  

 رپ هدنقح نرو هرزوا قاسوو كحهلدیآ طفح

 .ردکج هلی دیروت هال تاعوفو هنس

 ندعصآو روز هش یرلرتفد :هدام یحنشا ا

 .ردقحهلوایتلس و كحالصار ق ج هل وط هدر وص ر لاس

 یوهس هساارولوعوقو اطخو وهس هدر رم یاتنا داش

 ,لاطبالاب هدنروص قحه وقوا هراعو هک نالوا نمطعتم

 یرردم لحس هليا دقمرس یریزو قج هل زاب هنسالا
 . ردکچ هل دیا اضما ندنفرط

 شع ااطعا ىنسەقر رو لاح هل رپ ات یا ی علا

 تمدخ یاعدنسا ادم لدور را لورم د

 . زامهل وا مادختسا هددعرش روما یر ندرلندا

 هدتیرومأم ولحسم هاهح و یلوصا :هدامیجتدب شما

 هغی -- ۸۰٩

 قاروا تسهفرو لاح هجرت هدیولوا مدختسم لعقلاب

 رب ندفرط یریدم لحس هرلنا مرو هاتسهتنم

 نیو او وا يلب هرکذم

 هاساضما ۳ ندتشابتف ران نقنسهآ هدنلاح عا ما و

 اراتعا ندنح رات ا و 0 1

Iهر هدیدم یآ قلا هدرلهرشطو یا ۹4  

 دع لصفنم نده وا ران امر و یتسهفر و لاح

E 

 نارد یزو لاخ هج ر دا ی رک هم

 تایساوكح هل دنا ارجا تاققد هحش ردم لحسهدنقح

 مالمتسا ندنسهدناع راود هجالایدل هدنقح یلاصفا

 عقاو فالخ هقرو بحاص هدناققد هج ردقجهلوا

 نالوا یضتقم یسریو تحاضبا دوخایو ینادزاب ی

 هسردبا نیت دل دک هلا ت دد ۲و

 رار هلا راطخا هو نه یرردم لحس

 ۲ او حرش هنسالپ یمسا ییدتا تدك رابتخا

 هدنراقح هعرش نارومام هام ی ز وقط شعلا

 هلامحا قلوا ساسا ی كتاکش قجلوا دراو هتخشم

 تااشتفم اب بولدیا دق هلاوحا لحس هدا لوآ ینبم

 هلا وحایکهن هعفاو تیاکشققحتلاب لا هطساورب ااو

 ۱ كنهع یشتم هبیارولو" جام

 هدر دق کیدا نیبت یتیدلواساسایب كس همقا و تیاکشو

 یا را راتع .دکعا هما ینارح یرغم هدف یکم

 كح هاب دی ا تراشا هنا

 5 ردقح هنا وا اطءا تام ولعم هه ی تشم هرزوا

 كنالماعم قو بصزو لزع :هدام جنس شک

 یهلحسم لا وحا كنرومام هرزواكم ا نیعل یاناحتا

 را یتل وئسم ی دم لحس هدقدنل وا تلط ندسلح

 هر تاعونو طعو ها ناس لا تفتح روا

 هتحشم ها رولشالک | لاح ءوس كرومام + هحاس

 ۰ ردروح یر دم لحس مر را

 نیر ومام ندا قق ى ۹1 رحوس : ؛هدام یحرب چ



 ۸۱۰ س هفیح

 لحس هلسهبج وم باساتازاحم قچ هل وا ارحا هد رلقح

 .ردکچ هلدبا هظفام یبهعرفتم قارواو دق

 سداس باب
 « ردهدنناس ییاشدتف كاحس »

 ۵ راددر دمیفو تساماملحس ۰ هدام یکی ا شه

 RN بودا نایرح N ماظتناو نوناق

 ۔ردم لحس هرکرب هدا یتلآره هرزوا قلوا عالطا

 ندنتیه باسلجم هنیرزوا هرک ذم كجهلیریو ندنتی
 ا یه نیم ا تاد یا
 1 وا ر رح ییاققدت عات هشیتش تئه رولدا

 فقاو هبهلمامم ناصقن انوکریو كجەديا ناب

 . ردکچهلیا نام نوچما یلاکاو حالصا هسیارولوا
 ارحا هحنح وم E اد هدام یحنحوا شع

 ناس هتخشم

 "هاما کا EET وشا ES شته قح هلو

 ینیدلوا شلوبعوق و تاضرحم یو شمالدیا هاماعم قیفوت
 نمد یر واما یلوئسم ا 4سردیا ققح

 كليا یحد یریدم لحس یالوط ندنوبو قج هلراقبح
 ندنتبرومآم نوچا هینا ةعفدو شاعم عطق نوچا هعفد
 . ردکچ هلبدبا لوئسم هایتروص جارخا

 هدهمظتم تر وص كننالماعم لحس :هدامیحش درد شعب

 . ردکچ هل دیا مادختسا هبنکو دیقم یفاک هنسارجا

Ce 
 « ردهدنقح یرلشاعم كیهعرش قررا «

 زویشكم هن رایضاق سماخ فص : هدامیجنشب شعب

 هنیرلیضاق عبار فنصو هشورغ زویبدب ك: ندشورع

 ردق ه ڈو رغ كيب ییا ندشورع یللا زویید كيب
 ندش ورغ یللا زوییدب كيب ییا هنیرایضاق ثلاا فنصو
 زویشب كيبچ وا هنیرایضاق یا فاصو هشورخ كبچوا
 تن سه 2و لوا تفتصو کس ترد ند ورع

 ےک ۰ 5 : 0
 ۰ رده هل رب و شاعم ردو هشو ع كس ال ںدس ورع

 قحملا نایب

 ۰ یش لداسم ۰

 نالو ا ندیاون ا : هدام یجنتلا شعب

 هاا یتلاکو یوعد ا هدراودريه عرشلا ماکح

 . ردرلقح هل وا رادتنحالص

 هلآ طوب كنسهبتک هعرش : هدام یجدب شعب

 هتباتکشاب السلام نوجاتداعسرد یفرتروص ریارب
 تابالو ید كن رامتاک اولو هباول ید كت راماک اضقو

 -هلدیا هظفاحم هلی رابتعا مدق یراءفرتقح هنب راتباتکشاب

 هنسنوآ هلاود ناغلو هدکلتفم تدم هنس ش . ردکح

 هعرش هتک نلیدیا مادختسا EEL هع رش دا

 ا كلس لآ لوخد هتناحتم جورخ كياون بتکم

 - رد راقح هلوا زباح یقح قلوا لخناد

 ندنفرط < اح اضق ٌهطباض : هدام یجزکسش
 ۳ ارت ا ت ییماکحا كەر دم كج هلو
 : ردکچ هد ربا لوئسم هدنلاح یکعو

 ها كیهعربت همکحیه : هدام ی روقطشع

 لدا صیصخت ییاعا هساطرقو تاقورحو تاشورفم
5 ۰ 

 دعب (ف یربیعت باون ةناخیملعم : هدام یت اسکس
 . ردقحهنن وا داب هلساونع یتکم ۱ ع رشلا ماکح «

 ماتخ

ِ 

 لعدم

 یسهعبطم كب قاس دما

 و وو ی ی یو ی

۰ 

|
 

۱ 



 ۳۵ - ددع قانا دلج یجنکیا - هنس یجنرب

 ۳۷۵ هنس زوع ۱۳ ق و ۳۲۷ هنس فرش بجز 4 یف - یس را دازاب

۰ ۰ ۳۹ ۰ 

 رد راکقا شب كي همالسا هملع تغمج

 لوم ردم E رم 2 زاتما تدساص

 هداز رامعم ندنسافلح یملق یوم تشم ندنراماعسرد رح خاف لندن رلماعسرد زرع اف

 13ت ا یرص ینعصم مار دما یرهش

 -.سصحممصممصحس

 : تاحردنم

a Aبذا لیک  

 | كرف : مزاحیا ۰. ۰ ۰۰ 20 ةه تساس

 تایبدا ۱ قیفوت دعا ۰ نیما مر

 قرص قظصم» مهر 4 هوا تاداقسا | یولوللیهاط ۰۰

 ردشوسغ ۱ یسهخس

 GE ها رحا یر نوا هن وبا

 : نوجا هبنجا كالام : نوجما تايالوو لوناتسا

 ا د شورغ ۰۰ تكلەتسرت

 « E ا یلا

 و

 زام وا هد قاروا نادا چرد

 : ه سعرلت راق

 طن ینیدنلوب شلدیا جرد هون ثیداحاو هع رک تابا هنالاقم رثک |
 .رولوا احر

 ورەن | هزاتعا ر یمامال و 0 او راف



 تعا كن دما نابم ند ي یک
“ 

EN ربمغیپ نینوگلا دیس یسیااہم یذ بح 
 كن راساع ا دوبش لاع كانراترضح زعدنفا

 هدا د مومعأا يلع ۰ یدبا فداصم هنلبلج هرود

 ایحا و لی ییهسدقم هلل وب رلناملسم دوجوم
 رورس دنم هصح لندن ربما قئامح ۳ راردیا

 ال هلو ناسحالابهاو بانج.رارولوا روجو
 كلاردا مال و ىلا كلي «.هالسا تما یلەدوعسم

 نیمأت هلیساقن كنیدمم لیلج نرد یراکجهدی
 تما هنادوجوم رخفم وا یالوط ندنراقدروب

 راهالسا مومعلااب ندناشفوم اهبارک یک قلوا

  . رلرد رام
. 

 . ردهب نع قلهتفه یفد یاس « ین دا «ی د زوتل وا رشد یرلنوک یسربا دازاب

 هدر همج فقامتم ی هسدقم "هل و

 هنسح تافداصت . یدشعا لولح زعرح ةرود

 EG لم دعو نانلوا ات هرزوا قلوا ند

 .ددربخ لافر قلا نوجا یلاقا ینا لنس ەینامع

 و یهیمالسا تلم نوت ( قلا ناب )

 ترسم دسع یا شش ینمارک نیئراق صوصخاب

 را كير هنمار

 -- روما مها

 نالوا E کت اشک و لها رظن

 هسلدا تربع هاکن فطع هنسهحفص کناه كناساک

4 
 ر

= ۵ 
 رز همس ق ه> ,
 -ه ۱ اص ما

 را  فداسما فا تاج



 قلا ناب

 هچ ردكچهدیا باق هر یرح « هرح یرب « الثم
 لا ۰ یرلناویح شهدمت لا « نرتسوک راهقراخ هد

 هدهبنرع كجهديا مار هنیرما یهییبط یاوق شکر س
 ددل والا لئام هرو ءمش یاتا ندا تردقزارپ

 قاس تیبخ مهورب دوخای ؛ سیخ عفنرب اضع هدلاح
 عد هنج راخ ترشا دودح ثنههلدمم تاعح -- هلیس

 روبنز وبابذ تح «بهذم مه هلراهناکنج - یرلکدتیا
 هاباصبصرتم بلک هدواکتو قلع هحاس كره روا ۳

 ندنرظن ٌةط همرکم تبناسنا -- هدرولوا برمشم مه
 شارخ هعماس هقفارطر ند ولع لاع س ییدلبا التعا

 . ردیا طوقس هتلافسو لذ نیمز هلبا

 کرد ییهرکفتم حابتشا دوخاب « هتناوبح ییرشب
 « كفالخا ءاطا ملا طوقس و ندا لق هیادامح

 نددرف ها ےس لھ اسم رر فقخ كا كتعم فا تا

 شوف نوع 2 تسج ءارجا ها لا تا
 . ردپا قرفت -- یک

 كە مش تردقیکرتو عج كنهفزع ءازجا قوا

 دار کم . رولوا بلقم هنلکش لضعم يمارب هدقوق

 روهظیرس ( تولادعب ثعیلاو ) هدنوسنیا قلعت یهلا

 هو نف
 لهج « عابتا هثیخ مهو « باذجنا هسیسخ عفن
 . رايا ثاعینا نددساف عبنم کیا یک قالخا 9

 تاوج سانا د 2 ل نالوا ۷
 ندرش زغم س هالاح ینبدلوا هفراف تمالع هد

 هوشع -- هرکه سح ییدمهدیا احتاو علب نوتبسب
 و ها را یک راذعلا عیلخ نازادرب

 قرهلوا اع ور هلتشهد لاک ء اطح ردامدلوناشد قالخا

 . رریدتیا ادف ییهقیقح مهام هدننمض موهوم عقرب

 تنزع یهیاوح تاد هدنرغوا تبخ مور, دوخای

 . رریدتا حجر ههیناسنا

 صاخ هغذاسنا س هحل دا درګ نده تنزع

 ۸۱۳ — هن

 ررض هدکعا لیوح:هلاذر « یهبلاع لئاضف نالوا

 هدنحما تاوهش مالظ هکنوح . نمهلذیا روصت رطخو

 لوه جاوما س هلفاع ةوق ندا دعا ندتقبقح هلن

 جک و E 2 نارمشاش .ینیل وب دیتا کا

 زا یاسا كحهلس هديا برق هتءالس لحاس

 را

 نیز وهس ر كماع و قالخا هطاعم «هلقع تمالس

 ۰ نیاس هل وت هدهلاس صور ییدتا

 هدرل من یدلوا نیش نزهاش كالهح و قالخا ءوس

 . رسا نلل هدنر كتهماقع تمالس

 هکردمخو تلعر هلوا قالخا ءوس هلا هج

 ع تابح مداخ هلت : هب راس لا تشهد دا

 رولا
 هه زاسلاع ندا رادهخر یهیدام تاح کرد رع

 « راناتنا ندا لسوت هبهظفح راد ولردره یشراق

 کد ییهیدام تاح کلا حس ۳ قالخا ءوسو لهح

 یشراقه هکداهم تلعر ندا e هد یە وذعم تاح

 . راردیا تکرح هب دیک ال

 هب هظفح یادت نوحشیدلوا هدنتهام ماوه « ماوع

 ی هماع رومآ طعف « اا زردی هدک هبمدنا لسوت

 -لباقم هرظتنم رطخ س كتمج یالقع هلرلندبا یلوت

 تاع هع ی رایینک یره اک هناوارط راوطا

E E E SEE 
 دلدقعو لح تارا هسل دیا للحم ٤ یدال باسا

 دوخای «بولغم هثخ مهو كم وف یالقع < هساسخ عقن

 کردیا نیت ینیدلوا بویعم هللروسص ییاره كنفرط

 کالوتسم "یلوتم ق نانوا هدبع - « رایجموب

 2 راردتسصمرپ و

 كنهن رش توا شم یف للدور ریش هدو

uهدنشاب كهللاداع 6 تدشح نمزر هبصات هدناب  

 هسسخ تفغنم اضع « یوعطم لعفر ینیدلوا لمحتم



 کاپ و یتمج تاب E کیتا 2 ہدن غوا

 0 ۰ لو فد نمو تاسسا نسا الا

 لذارا ندا قاس مشت ههدافتسا ندرطتسم قبرح

 عافتنا هدندنسهقایم ضاقشا كنطو ی نا راک امغ

 قاطن دش هلح ندکاهم لئاسو - نوجا كملس هذبا

 تر
 كنطو هلشادو لقع_یرلقرلوا زاح «راجنکیا

 ااه هدلاح یرافدلو هد نسهر ام یساولعم ردم

 ها فاوطا- یک ت راره ردزا- تتلوتم
 ترم — ءرش هد همش و ندرسو داد » دحاص اهاه ین

۱ 
 لار>

 اخ

 هماع ا ا ناساره و نازرل
 ند لاو رط

 : ارد کف فح هدفا ىا

 «یعافتنا قح هدك تی ندنشزادو لعع كدرف

 اب 0 شمهلدیا ادا

 هسردیا راصحا ۰ نکیا ندهةهحم داوم

 شلدا تول کک ښاد یح

 رولوا

 .ردت وقع قحتسم هدنیراد « تمن رفاک

 ندیصخش عف  هنطو ندیا بر هشنادو لقع

 : ردکعا لاصح-ا ی ومع عش « لوا

Eمش یماع عفت ها ن ناسحا دما دوخاب 3 ناح  

 ا قالخا | راک 4 ردشور 0/2 هنانتشک كجا ادو هصاخ

Ll E Aهک ردنل و تاصاخ مھ هلا لهح كناد نا 9 در رد ۵ :  

 .ردبا تدا 9

 سه رک و ها یک زاد و ی والحا ن

 هد زدنا تاج ربع مدنح وصح همام تعفتم تلف

 » اگ طس وت ال سانا نحو «

 » ربقلا وآ نلاعلا نود ردصلا ال »
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 3 نالعا یهشادخو تبرح هسها راک تدح لام

 : 2 لا ناسایه صاخشا
 یادم و شع

 نوجا راد نام تراع ندت رح ِ یاح ارز

 قحا نایب

 : رک وا هد رد LE -یقملشاب هلن نع «.ىعفا دصقم

 . رواوا قالطا هر نایریک هلع ۰ ی تای-
 واھ در نیا واد لد

 یالا كط توم ۰ مالا ییدسا

 هلع مات د «ردلکد رضحم هتقوم لار

 ندکلوا 1 كسب هدهققفد س هلا EGS مال

 . دلو كلوا

 تەر = ¢ یهبسفت تص 6 لکد قماش : هسرا هاب وا

 ثارا كم.حف

 9 هلا راےخا ین یہط توم هسا

 ۹ ار كعا هظ+اح یهینادحو

 ر قافنو لهح هدزمطخح نالاف هدا مو 2

 قاسر هژرل هنمز رک هایدح "هلذلغ هک یدشلک ههجرد

 ۳ 2 وا یخ رل د اهالصف و توطس ءا نالوا

 ۱ ياا 2ا قزتاما
 GS le تبرض» هما تناج ناجح 4 یک ۱

 .یدشالدا نئ یصن

 ۶ .یدشلوانیح « عیحش ٠ ندب«-۰ نیما

۳ 
4 

۴ 

0 

 یدشعلوا دع كاهم درد ر فراعم نالوا

 ۰ یدلوا رقوم لعاح

 هدنرزوا تام «یلاوز كقذاخا مراکم لک تالهح

 كن هملط «داهار وط نایرتسوک هاسهشاس (ثتاح مهو

 — هد4هحرد یقح ەم E E 8 قحهفا ر رل اح تس

 .یدشلوا تاع «نافط

 ی 0 دلها راعخ یار ,ّط نا دا ك ولس ۰ تام

 7 هکاله و

SENSهب هجاط «هملط هلتعاطا هنالح صا  

 . یدلدیا ناصع نالعا یشراف

 .یدتا ن ل هالدا ۳ "تريح بابر | ییدلوا یہ

 هللا لص ) ملا دبن تساحور « رهر یهلا قفوت

 نالس -- (تما ما ) ہرا . یدلوا رواب ( مسو هباع

 قرهلتروف ندنرهف دك E نالبرا- » 0 ا کک

 و ےن . یدشوواق ه هلداع هراد
 ارب

- 



 قحا ناب

 یا كا ,.. هتنلدبا رطخ 5
 دارفا موم قرهللوا رد یساشخحم تابح رون كالدء

 ودام اهم ناعو ریتم ةو ها عرادا تا

 . ردّمَعحم یراکچ هدیا تاح فقو هب هظفاحم

 . ها لهج ید ثادع « یتمانش كماط طقف

 ( هبموع هر ) ندنفجهمهلوا ریدقت هلا قالخا ءوس

 عالم لقب ام و هایم اب و مممآ كنسهمهم هم

 . ردرورس معا « روما مہا یلدا

 9 نالوا | دبع همت 9 نوجا رات امع

 لام وش غیدزاب ةمرح هنیزکنا تجهب زور ( زوم
 هنحرلا مرا ها5 راب هک ا ضد شو ماتح هب هن ا زيجات

SESتداعس كتامو نطو -- قرهلوا عرضت  

 یادعا « ناصاک هد راد كرلندبا سفن فقو هنتمالسو

 ر0 اوا ناشر ها تف

 ربقفلا هررح

 هسامع تلم یر

 وورفا تداعس روررب هل و

 هزات تاح یدلک هککیه

 (زومن ۱۰) ییاییاص ربکآ دبع

 لاک دوم نیمالانا
 چو مه سس

 ا
۲۳۹ 

 طط وتم شارف -- یوقشارف س یاسقا

 قحلم هنسهدلاو یسن كنا زدلو س یرلفیرعتو فیض شارف
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 هاغاواقحال مکح هنجارخا ندبا بن كنانز دلو س ینیدلوا
 هائسم دالوادر س ینجهیلوا مقص هایماع ندبا بسن ماکحا
 قادلتسا كنيداقرب س قاحلتسا كککر اب - تدم یهدنس

 قاحلتسا هل صهخش چوا یساعدا قادلتسا كصخش کا س

 ییا هلا تاکرار یساعدا قاحلتحا كنداق کیا -- یماعدا

 . یماعدا یادلتمسا كسداق

 ۸۱۵ -- هغي

 یصانم 5 ردراو را یک کک ا یس

 تئادر زوکم هدنرلتط هلغ.وا لئان هر ندهلاع

 ندفانصا یرلردب رک | قرهلوا ی.اضتقم یرل«ةالخا

 . هيام رس كج وک ردیا شست هلبدب بک ايو یش وباب اثم

 مدحتسم هدتمدخ كلوب كوش بولوا رتفاو ندناراد

 .رلردنا کا ىد وا یدالوا كمدا وا هسا

 مر نوحروط هلوش تافتلا یور ئارا هترلردب یتح

 اعادو . رلردبا دع نیش TS ییفطع رظن

 حب دن وا ندنساصعا تاب هباع هرحشر توس ریدت
 هرزوا قلوا راخیفا هنرعن یدک راستا ی

 . رارلیا ی
 تا هد ۰ ۲ 1 ا

 ںدعادع و لوحس» ها یلاعم سح كسل رکف هب وس

 ۰ - ا ۰ ۰
 « ندننادتف كیهمادتنا هنر ته رنو

 هلدش مالا نیم ند یتا رسفالخاوب . روسدا تاشن

 1 دا نم» ا باشاسر تاج .ردشعا مم

Eویب « مارح هیاع لاف هيا ريغ هنآ - 
 -رویب مور ندهدبا تمعن یرازسهیبرآ لیفو قرەر

 ا هن رااح E یینک جاقرب لف وب اد روت

 . ردلکد لباق كمءهءعا

 رادال وا هلو هاش یک تنش در هک رولبر کک

 هرزوا مکیدلیا ضرع هدمهلاقم نک ! رولوا ندنفرط
 دا هرات یار هدنصوصح تن تا

 مش همس چ وا < ماظع یاهتف یثارف

 ۱ ۰ روییدل

 طسوتم شارف یسیجنکیا یوقشارف : یسیجنرب
 . ردفعض شارف یسححوا

 كنهح وکم نالواتبا بن اوعدالب ؛ یوفشارف

 دات و
 توبن هدو «هکردشارف كدلو ما ؛ طسوتم شارف

 . رد رسنامل هدست یک ینیدلوا رساعدا بسن

 بذ توب هکردیشارف كنيراج + فیض شارف
 . رولوا هللا احدا ى



 ۸۱۰ س هغ

 «ردانزدل و ردلکد ندنب قحوجو» ع

 هدریدقت ییدسا ین

 م هد راو هع رش, لوا
 کاح مکح هقیرفت ریا مکح هلیا قیرف ییران 6 اح
 ثراوت «قالط هلو یا ےک هدر هحفدلوا ق 1

 قیرفوبو [ رفزل . ردیا نایرج ماکحا یک
 الغ | ندنغیدلوا ناب قالط روا هد وه تمرح

 ا
 ارجا فذق دح یالود

 ی جوج رر 0 می هد

۳ ۱ 

 ینتاعداینی یف جوز ارخوم [فسوب یال
 ندنمرح ارتقا زکلا هسردا

 م هفام عم ولسهلآ یتسهح.وز اک قرەل وا

 ندقدلوا قیرق ین هج وز هلا جوز هلسارجا هع رش

 کنوج .رونلوا قالا هنهدلاو یسن كج وچ کک

 TS E ین تن دلو

 موزل هناعل هسردپا قردصا هحز ین-اعدا دلوی هللا از

 . زالدا قيد صنت ی دک مدت ین زکلاب بولاق

 تقورب چیه هسیا هدلاو . ردیقح كفجوح بد ارز
 دلو بسن هدنروصو .ردلکد كلام هطاقسا یدلو قوقح

 هلدلو بسن » هنیداق کاحو . رولوا تباث ندنسدلاو

 طقف ريد « مدتیا جارخا ندبا بسن مدیا مازلا یتس
 هانعت وا جارخا قا ندرد یس كةجوح ردق هل یه

 ندنسابب قجوج زکلاب . زمتک نوتبب بسن ماکحا
 الثم . ردقاب لماع ماکحا ر کد : زامهل | هقف و ثاربم

 ی رفكحوز التم ۰ زالوا راج یدابش هل کک
 . ردقاب هراس ماکحا هصالخ . نعهدیا شورت

 دال وا در وش نالوا دوج وم ید ا لود

 ی وزلیس

 حاکلال اف» هدنن ون اف اناا نوجا تی و و شوملن وشود

A Wcخسف مدقم 5  SS:رکصنوک ۰ 5 2  

 اوا هدنف رط هنعم تدمر یڼبم هما یه

 ا اف هده سور ۰ رول وا ۱ رجا هدو لاغطا دل وتم

 EOS ط ن نوک هر AE خسف ۸۰ 5

 تساہ س مرز € ردراو تح الص هب هب وحیه یاعدا هساا

 یا نایب

 هدناصوصخ نالوا هاتروص یدانسا از هد نصهبع رش
 ناس تدم رب هج رب: رضح مظعا ماما نوجما دالوادر

 شفلوا ضیوفت هماما یأر هلئسم قرهملوا
 چوا ًارابتعا نددلوت زر ثیللاوبا
 ینجهلوا هدنفرظ نوکیدب نالواینب هقیقع هليا تدالو

 هو هدهسا

 تدم هسا دوج وه هدیدالو ناح جود فتو یاماما و
 . ردراشعد رولمهدیادر هدا ساقن

 هروک هنماما هنی هدنروصوب هسا بثاغ جوز اما
 هدنحما نامز رب ردق (۱) سافت تدم "ءادتبا رعد لک
 . روث وا در

 دلوت قرلوا مأوت ندنکجهعیا لوبق ضيعت بسا
 .هلوا لوق ییرکید بودیا در یر, ندراقجوچ ندیا
 . ردحرصم هدنسههقف بتک كرایلقرش ز ین هم

 قاحیاتسارارکت دالوا نانلوادز هلراتروصوب هتشيا
 . روابهل وا

 ك هد رددنب قجوج وب هکر ۰ قاحلتسا

 < هلع هاب - رذسعا اعداو بلط یقاخر
 بسن ر كج وچ وا هدیودیا رارقا هيد « ردم قجوج
 هسردیاقیدصت ینرارقا رقه هدةج وجو زالوا ھ

 ۳۳۳ د - رووا تا ندنآ ی
 E بسن لمح هنسهقشا بودا ما زا ینسفن

 زالوا تات سن هسلا تدك یفاو رارفا لاحیهاطاما

 ا تافک هدّمدصت و

 رکا ۰ رولقاب هسید « رده قجوچ وب » نرداق رب
 هد ا تدع هدب ولواهقلطم نیداق دوخایو رولو یحوز

 یوز . ردمزال نارتقا هنفدصت كنجوز هسرولوا
 نر کیست قرهبل وا لوق یرارفاوب درج هسف و

 ثفح وح هد رب دقت یتردل وا یوزر هکنوح .رولوا تان

 بول وا ییدط ینج هل وا لوصح ەعورىشە ربع تن راقم

 هرزوا یی.دنل وا ضرع هد راقوت هسا یسن كیابزدل و
 ۰ و هتسهدلا و

 قرق یرنکا بویلوا دحرب نوچایقا كساف تدم (۱)
 . رادو



 قلا ناب

 قردصت ی رارفا هدبولوا یحوز كنداق هک ردو وش

 هسرول وا ت تیات ها هاب اف تدامثیندال و كفح وح طنوو زا

 یعالطا كلاحر یک تدالو |
 ردربمم 2 تی هاب ق ِ#ك هدعطا هم و رع

 9 رولوا تاب ها بس

 رو وب هدیسا یاعدا صح کا هدنعح قحوحر

 هر یکتا رھ هسرلردا اطتاح تارا منتشر یهو

 هسرولواكح هدیا ت کک هکردقوش ..رولوایدالوا
 دی د هدوا 4 " و ا رم حا ناوا

 ق>و>ح هد ودا یر ندصحعش ۹ اوا طو

 ا صخش تال وا تابح 1 رح م

 : لکد

 صح چ چوا ol ا تنو 1

 ر .هسردنا

 5 را ا ںییس م ییغصن

 هدنساعدا قاحا ا

 ا هرو وب

 یاملع

 .زالوا تا هسرول واهدایز ندصخحش

 ضمب ( فسو یآ دنع ) . زالوا تبا

 چدااما ( دن دنع ) . رولوا تباث هروک هقوتح

 ردو هش مظعاماما

 . رورو زوج یاعدا هدقاحیاتسا یتعب هدسن توس

 هدنساعداقاحلتا هدنفح قحوحر نداق یا رکا

 ناما رووا تاب ی كی کا ھه
 هدلالدتسا ماقم و EDE زیو یو ینارضح

 ڭكنىداق يا هک رار ورد

 هدنساعدا قاحاتسا نداق يا هاب | تکرا 7 ۱

 ردلحتسم یدل و

 هاب تورت هدنرلنیب هګ رات رضح مظعا ماما هسرلر وناوب

 هک را توب ا ا

 كرلسداق یم هنیراهقااس لالدتسا هللاب یغیدلوا دناع

 : رارویعز لوف

 .هدلاو كنوپن » نوجا دازون لفط رب هسمک رب
 یفاحاسا

 كتراقموا قحوح مدن وب هدهع ورمشم ربع تن رام ها س

 یساعدا قاصلت۔ا هدا و ها اع دا هد ۰ رد و صع

 ت 7
 تاع دا تب

 رولوا

 ی یسا كلی 42. صا تولوا دودمم ی

 رد ةو وقح قرش هتشبا ! مرلتر راق مرتحم یا

 قاصلتا زب کردیا قیمعت هوا ینهلثسم رر و ردعساو
 هدنراسرد لود هصوصخ قوقح لصفم ردقو ینثحم

 کتاب نو

 كرا 1

 ۰ ی

 < وق وا لنگ هلو وقح ا

 و دام و هد زح

 نوجا كنا

 زمغبد

 قوقح هکزروییدیا وزرا

 برم کای هسق وب «یلقتیا جنم یفم هلی اقرش یراملعم
 . زامیلو یسرد نناوق هسیاقم هللا یت وقح

 ضراعم هدنتح یاحاتسا هصالخ

 ا
 قحوح هس اهل هو

 تمادمو تفاف هدقاحلتسا طةف

TESهرانعا  SNL؟ یقه  

 « راو یدعبام »

 قواعم یوم یعدم یغاحتس هتهاب وک

 دیر : مزاح نا

¬ 

 صوبو حح

 مامها و ر

 شود -- نیرشوخات ردقهنل ولح كنم ردقم نامز

 E د

 . ردمزلتسم

 رمثمرتسيا «نوسلوا لوقعم ريع ابو لوقعم رتسیا
 ها هاو تو اجے نوش او

 تکرح رب نیلیا تاالد هبیس قوج زا هلبرابتعا هجن
 هنرام ش تولد رک نا ی لا نا
 . زامهلوا لمحتمودعاسم ههقاطم تواخرو تلاطع

 ‹ كرلنالوب هتسراو ندناحاتحا دوبف هحتشیعم

 هدنرالاع تهافسوقوذ كرانالوا هداز | ندهشاضم لقتراب

 هما یس هدیعاتم یرافدلوا روح راتخالاپ هنلمم

 . رددلوتم ندهعیبط ُهقاس جدنم هدهیرش ترطف

 هدنفلتحش د یماعو دقه هلا E چسه هدلاع

 ییراسنک ے هکرلشالکآ هسرونلوا تقد ها رانالوا



 ۸۱۲۸ ح هی

ET eهقشا ی  

 a رلر 1 طح و قود دم ندکملبا ماهوا هب رل

 ها نیس راع س ا تا الد ه هدف و اعم ر

 هنا تاک كجهدیا بارشا ی رلهبناح .تیدوجوم

 ۰ ردددةمام ەر وط یک ندا ه هفاتخحم و

 كرانالوب نوصم ندللخ یراهدرگف و هلقع یاوف

 ساسحا ین رای رش تیدوجوم یکدم
 ی ما ورا 9 > ر اندا كح هاسهدیا

 مرا لیق ال

 اح مچجایو تمر

 هاست E ناب رح هنام دات یتح

 و لهاح كا یرطف املأ و لمم داع هنابح هظفاحم

 1 ِ ر ی ا اعا شوج هدهدصخعا

 اک ر ردو ق | تاح

 EE رانالوا دونشخات هداز لا ندناح ردغفوتم

 دادم رب بس كج هدیآ قوس فرص ی رل

 رد را: اسهلوا تحاص هب هب دج

 تابح نوچ ا ران الو رک هغماشر چو سیا

 ناسا و ی تاج ۰ ردن لک مطع را
 ندتحار و روح اعاد ۰ رانانلو ضورعم هداز لا

 تم زر 4 هده دج لعاعم و اسم بس رلت الاق مورخ

 نابتسیاقماشب هناراکتلاطع س هلال تو ضرف تقدمو

 تلاطع - تمورع ن و یس کوب لات رد رللق

 هاما ی ا یعاود و اتش تلیاح هلا هماطم

 نرو ھی
 ناح ماودلالع . ردا الا هشروبج یر یاسا

 تاقوار سما هار وص رک تعاس ںھ

 هدارو هدار وش هن ات رس مس ۰ رریدشنا و هدنستقص

 بشر ردشالوط

 ید اا ن ناتو هلال ماظعا مد و ر رصد و 9 ۱ 4ز رکف
= 

 یهدج لغاشمو یعاسملسو :ففخ كا

 بورردسشارعوا هدرالو بعتم اده عم دوسر, هدنهج
 و

 فا اخحاکوب . ردنناضتقم هب رشبترطف یعس هکمادام

 ا و ننفاشمو عاش لا زاداشود هو در

 یم ا ناب

 یه نالو ضراءمو راغم هه طو هب رطف تاباحا

 توعد یهجن رپ هغ ندسخو نارخ تکرحو لدف
 . مدیا

 تمهز هحنسهمطوو لغش هسایابرا هیدج "یعاسم

 یرلهساذ تيد وج وم .ردیا سحروضح و قوذ لکد تقشءو

 یسط یزلکچهدیا هدلا اا دع مماق هابلغاشمو یعاسم

 ۶ ولو .دمدوس و هقش ندهدام تارع نالو

 .رارلبا تاحزاصا هدتحو روضح اعاد

 نالوا زونکم

 ۱۳۳ رم اج انااا هدرنضاخ نامر

N 

 : هالطاع تشدعم رب

 ردشهاماف لامحا و

 هد رشا تراطف

 4 ارتعاهاوخا و هاو ین یعاہسم <

 قرەلوا هدازآ ندطورشو دود وارد رھ 0

 ناکءا هنیقعت هنایرسرس تاسحرب

 سنا هل هل وا دوح وم ا 1

 ندسسح ۱ ی ولعو فرش كت هدافتسا ِِ هاب و

 هل صئاصخ .٠ ز

 هدیشعمو تایح زرط رند ار یهر
 رم ام تا او

 انا هبلاع صّلاصخ هسا هعورشم و هل وقعم سم

 مادقاو 2و هکنوج ۰ ردلواو مدقا هدنکلب كنه

 ۱۱ ۱ ۲ ار ته هدرکو راد لعوش
 TT جراخ ینح هسم هل وا

 ۱ نت رال تریعو ین 0 و نا

 حودعو لوقم تالتسمرپ هشراتشعمو تاحس راد الوا

 . رداحسم علا ی راماسهدیا داحما

Eهاتسهفناس هععامج اتاباحاو هه رطف تابح درک  

 ۳ ۱و هعارم یان ی رواش رک نولو

 تلاطعرابو راکی كنهس ک

 یان ريغ عفا 2 و لوتعم ىج هبمهنل وی هد ا همان

 ۱۱۳ ۳ را یا ات هر لا هنج

 رمو ادک ,ربقف و ىع هدا

 . ردقو لبحم هابوأت و

 رمص>تم هس رع ق هدنتعرصو كثااسم ىشدەم باسا



 قحلا نایب

 .رولوا موادمو مدعم هنثیا عیطلاپ یعاسم بارا نالوا

 .اسمو تامادقا « یشنلاح هبقر هدنسهجرد یتعاطتسا

 هوست « هللادع اذهعم .ردافاطتقا هدیعفانم كنسبع

 اناا یا هلقن اھا هدر
 ردق و هظحالم

 هدى راهص وصح مو مهانهر

 تم ۰ ا طو 6 كر۹ مەد

 راهدیا زارا قرتو ماها رتارب هراتعنصو

 یرکد هراتعاو تعر هحردوا كوا مع و گ

 هک وا یفیدلو تلضارب كوس كب ا ءان

 كما لیوات راک یا فما ی_رلتلاطء كلرهروس

 موانم تهج رهزا ی هاپیو لاک تد
 یریافم الصا هدهنسهمزال ترغو یعس هدهسیا ادیوهو

 ییءج هبمهلوآ

 ردهقشد هب كلاش و تااطع هقشا تعاق . زامهلوت

aتعاو ها دسن هد وج وه قحا لکد هرز وا موه وم  

 یاد نانو تراىع ندحیه یلمام ۰ رول هدا ققخ

 نوجا ییدنک کلب یسملیاتحم ندقل راکتعاق كتسد

 نال رک: ءدنلاح - رادقا ۰ دلع یلرلو وا
 هدیتل.ضف كنحاصو نایاش هدامعا تعاقرا نالت

 0 ناباع

 هلا هج ور مس تفور چھ ن اےس دب هلا الع دی

 سدح یئ جافم هاد صان و هاتکسم - زامهلوا یوا-م

 هنیدنکهدبونکج ندنسافتبم تریغوتمهو بونك هلی
 .زامهنل وادع زام و یح عیطلاب كمد.ادانسا تعا تاضف

 كن هع و مشم تامادقا ویعاسم هکردواتعاق ح تاضف

 تفورب ی طو .قر )هم اق یلاخ الوا ندندیز و ریف ون

 اع د اعاد كرهمماشود هس رب يل و رذس و فارسا

 موزا نکا دوج وم رادتفا « نوسلدیارارف هدنسهلزریم

 ییفسدپ هلا افتک ۱ هدلادتعا دحو اقا ندرلتهافس هدیافو

 ۰ نوسعلوا ناسن

 یدنک اادو کلا هدناهح : رد هدوش

 هده صر نود كب هحهمناسن | تاماقم رلداشود یه

 ۰ ردرلنالاخ

 ۸۱٩ ےک هم

 مادوا هحهقشب یساسنا هدهصرصخ و . ردندنسهدم رکاب

 دانا لاقمو تحم عوضوم لصا . ردقلاس هبیعاسمو

OTرا رس  
 مازملا هدلامعا و یعاسه طقف لکد یعاسمو مادقا نالوا

 . ردموزل ماعهاو تد

 -زسییس هدنمرایدو موق هحهنارصاق داحا و داقعا
 هدایز ندکللبنت ۰ ردامرف مکح قلزسماعها هدایز ندکل
 یو كتبا هداز ندکلربشا .رمدوحوم یلرساعا
 تلکم هدشنارت نالا ردراو ناف یمامارا

 کف .:ردلاف لما كمر رولا هدایز ندتع ارا
 . ردیراح یسوه دِل ابمعلاییع هدایز ندداجما

 ندهبموق تاص وصح صاف وش

 كزع رطف دادمتساو تابا در . زامهنل وا اعدا

 ۰ ردتتتم ینددلوا هدننود كتير یو تا

 تا یاد و 7

 هدو

 و روم او او و كلهج

 نانلوب یدّوم ینساحاو تابا هدكلهج — یتسققح
 . رلک مزال قمارا هدهبام هر

 تروص ینسهلماش E هج ه.۰ وع تالا ماعم كس ابد

 ضم» هلرکید ریمتایو نایمهدیا مياسن و لوبق هدهقلطم
 قلت هدننکح موزل ی دقرب یاد هدناصوصخ و لئاسم

 ا هبهمقسو هقضیس راکفا ماطرب ناتا كلا
 تالماعم كنهمالسا لج تناید هک روئلوا عدا امطقو

 قجهلاق جراخ ندنسهطاحا و لومش هج هصوصخو هوم

 ماکحا ارغ تمیرش ۰ ردقوی لاتحا هنسهلوب یشرب چیه
 چه یجهمهدیاو دعا نیعتو لح كنماحما تداعس

 7 . زامهلوب لکشرب
 تاصوصخ هلا صئاقت نالیدیا دېم الاما هتشيا

 یسهلازا هلبرابتعا یدلوم و اع كياطخ یمدهراس

 تاج و موق ساساوا هدین-هراج
 . ردا



 ۸۲۰ س هفص

 یریغ ندنرب رب یهنید هببرت هلپا هیلم هيرا : الوا
 هدرلر هقشب ی راساسا هام هر ایو كما لخح و نط

 .زامهلواهمااطم رب لاسو حیح هاهجو رب چیه كما یرحم

 هسویل دا نق هاماع نرماسمبادآ وننمومفاصوا

 چه قجهبهنلوا ماحتقا نوجا ناما بابرا هد تانناک

 چه هنیزارحا كن ەهةقح تداعس ینج همهنآ ون لکشم س

 .ردنکدنکم قماعلوا فارتعاو لست ا

 EEE و هلشال هلبا همالسا بادارنه

 یالوط ندهشال ربع لاوحا زمغب دلوا راحود هسقو

 كا . ردقلنادا "هبط كملبا دانا نامش رب همالسا

 ۰ ردتناخو تفاه تا كوس

 لصن ناصش و نع هب هیمالسا بادآ هج هادم تالمک

 هد نددهمان هرکرب نینمؤم : ریلی هلوا حا ودراو

 ع هر ۰ ردفکم هلا رع لع راو

 ندرو بک هد ورشه تر وص تعال ەن هطفام كتو

 عفن بویمروط لطاعوشوب تقورب حبه « قمالاق یلاخ
 -هفطو هاه « قلوا لخاد هرابخا هرز هلتمدخ هسان

 یه هلما بلا تقد و ماها اقلطم هحنسک و راکو هحنس

 چیه «قلوب لوصو هنهچواو نسحا كئيش یهو كشيا
 هفاک لصاما و قمامواص ندشاب یثیا رب چه تقو رب

 یت یروما ینیدموب یلهاو ادا ینقح كحلاصمو روما
 یصئاصخ كننمّوم كملا اقنا ندلوق هل وا هاسرابجا

 . ردندنسهاج

 2 ۱ داور و را ناو لاهاهدهدرومآ اع

 اعطقو الصا ماعهاو تفدمدع هدرلشبا دناع هب هماع امم

 ندداوم كجهامهنل ور دع مهمریغ هک ولو . زامهلوا راح
 یربدعک هلوب هلتوش هفمولص .ندشاب توا هسلوا هلس
 ۴, زامهنل وب عاسم کمر و

 یا هاو دف نوا در ومامو رضا

 7 ردقو هلسو رب كجهریدتسا يیات روذعم

 ج ۳ ِ کرلیا صا و ور هجردوا ینریغو یعس تیمالسا

 قحا نایب

 هبییسو بسک بابرا هلطرش قتلوا لوقعمو عورشم

 . رر دل و هدنسه رصتدابء هانادعوهیورخا تاو هو رجا

 ها.د دوح وم ہدرصع سه 1 دم و دحام ماط ر

 ۳۳۳5 تا < ترس یرب ندلاع شدیرفآ باو
 2 .ردشمامهدیا قارفاللصا ندسهاشاف تاربئأت
 ا س ناعلو یتفاوم و تام هتناید
 تروص نوسلوا هسار ولرایمنم هرلساسا یوق ردقه

 كن هد تاسح ھا زامهلوا رادضفو روم هدهعاد

 رسام لوصو هلاک دح هدهجهندمو هلم هسیرت ها هب وه

 ۱۳ ۱ لاوحا ندا اعآ یتکتسمو تاد : یلسهلوا

 . ردوو یتسانم رب الصا كناعا

 ۳۳ ها اامل هدهلاقم وغ  كنموم
 لاح سه هدلاح یه ینهلاع صئاتخو فاصوا نابمهلوا

 . ردمزال یسملیا تاناو راهظا الوو الوقف هدراکو

 قفو دما :نیمالانا

 ندنفئاص مالسا خراب

 فانم دبع نب مشاه ندیربمی مارک دادجا

 كيالک نی یعق بانج . بآ_ءوبن راوکرُزب دج
 «تاقس هدافز «تسایر < تباخ نانولوب هدنافک هدهع

 دبع) یلغوالویب یتسهفاک كسهلجم ف اظو هدایق «ءاول
 هدضەلاقم یکلوا ندو یکینسا دب رصف و.( رادلا

 دع) یدراویصوصخم رکفرب نددیرصقوش كصق
 2 وا کیا رکید:هدنمسا ( یوملادع )او( فانم
 نب هلداسو كس (فاتم دبع) صوصطا یلعو یرب یه

 داب تصر هلیوا هيا ( رادلادبع ) شم اراشا برعلا
 ۳ رادها و ترا دلو « یصف ۰ یدشمامهنازاق



 قحا نايب

 هنسدنک هلا یهروکذم فت طو هاما یسالوا ناشو
 ۰ : و جا و

 یلاعمیراقدلوا زتاح عرطف ككراشهدراق ! لغوا
 ون هک هدهع . یدلوا راتعاو نع لئات هلق وس مراکمو

 ناشو فرش دن ددا هلع تک 8
 ترایز یلخاد -- كه رش تس ٠ كقجالوا یحاص

 « قجالحا هکلا كس قم باب نوجا كلدبا

 دتعم و كنس برح یاوا یجهدیا دقع ثمیرف

 قجالوا دناع کس یسادناموق كرکسع هدهبراحم یانئاو
 نال هنشت ۰ كجه ندک ( هدافر ) كنس جا یارتف

 رو رادهصوصخ روما .كج هجا ندکیوص كنس مرح
 هاتسانموب كحهلیدیا هرکاذم هدکوا كنس رارق كجهب
 . یدشعد . قجانولوا دا هاتمرح هدكمان كنس

 همرکمةهیک هدننابح كنسااپ اهد ءرادلادبع عقاولاق
 وب هدرلعقوم مهم یک ت سایر هد هودنلارادو تاج هد

 -افو كنيردپ» رابعا بسک شاوای شاوای هلتهج یتیدنول
 یدتارامتشا هللا ناشو فرش نوت نوت اکو ند
 بحاص ةقلخ هيا ىرلترضح فانمدبع ی رتهک ردارب

 : ندشدلوا تلاسر رخف رو لماحو تداسو

 اراز یور تجاح هح طخو لاخو كنرو ب اب

 وب یغتسم ندهضراع تافیرمشآ ماطر, هجتقیقح

 روکذم هدایز ندنربکا رداد یعاستا مراکم مانو .رویول
 دبع هدوا ییالوط ندنو . یدرویولوا مارتحا ناسل
 هاوعد ینسهنرا هصح ندراهفظو یهدنسهدهع كرزذلا

 . یدروعا. مایق
 لاقتنا رادلادع ارکوص ندکدع هدلاحوش تدمرب

 نسحو « ضاق » هلیتسانم یساخسو دوجو رارتلاراد
 هد قاسم دع ناهد ( احطیلارق ) هلستهج یلاجو

 . یدهلا ر نم قفا بارتعا

 كردار ییاوش ندا راذک هتناحلصم یناح نامز
 یساوعد ثاریمر هدنسزرا راهدارهحع یاوو عولو

 ۸۲۱ -- هغ

 لزماباب لوس : فامدبع ی . یدلوا بیس هشنودح
 کوب كنمردنو یسهعرا كر هزمهجمع یفئاظو لک
 هد یسکیاره یدمبش .یدیا ةمك یسامراقرخ سس
 هباعءانب .یدلوا لئاز «دتمکحوا هلتهج ییدتیا تافو
 هدنللط . ریلک مزال یعیسقت اکرتشم هدزمنیب كهاظووا
 - دلوا یئراو كماباب : هيا رادلادبع ی. « رویللوپ
 هرانو .رددناع هز هلا فاطو یهدتسهدهع ندزمغب

 و . یدروسرو یاوج . ز همهدیا كي رشت نهسمک

 ربارهلکمیا ماود هجيپا تاثقانم ترابع نددرو باط
 هکدتبا یدامآ ینالتخا كنیف رط .یدالوا دم یتهدنافرب
 قاتهدع دالوا تیاهن .یدالشابهناوا ادیب هدنار ادفرط
 رارق هلصف هلبزاریا هعطاق تر, یک حجناق یرلاوعد

 یناناحرب ناولو ( تایرطع ) بیط هد او رایدرو
 هلراقج الوا قافو تدم هل رایدنک بوربتک هبهبمک باب
 .رایدهلا فلکت یتراهغا بطل قرهربتابی رالا هعاناح وا

 ونب ( هرهز ونب ) ( فانمدبع ونب ) ندشیرف نابم
 ونب ) ( هرن مت ون ) (۰) ( یزعلادبع نر دسا
 ندنراقدلوا لخاد هقافاو یراتعاج ( رهفن ثرحطا

 -- قرالوا هتسانع» ران دیا بط لاممتسا س هنی ال
 . یدایهد ( نیبیطم )

 هباقرب یناق بوسک هومد رب هد یرالغوا رادلادبع
 ینسامالایبو رتاب ییرالاهاقوا كني راقفتمو رلیدرودلوط
 ( رادلادبع ونب ) هدهفلکت ییناقوش . رل دهل فیاکد

 -وبهلکعا عابتا ( حج ون) ( مہم ونب ( موز وتب )
 ةقء) - هرزو, قلوا كد رانایالبای ناق -- هددران
 . یدلیر و یناونع (مدلا

 شمالی هلناقء وهد یرکید «شعالوب هليا تایرطعیرب
 -اشقوا یسهضقف كنبراحلق «یرللا كةاخ مق او

 هداربصیبدلاق قمر هنسام | یاق هدكتهح ییایهو ینید

 هنرزوا هنیوج شا طسوت نالوب عوقو ندفارطا
 زاردولوط ندبا نایرج یدنایوا یرکفهلاصم هدنرانب



 داغر 5 هداف ۱ ۳ ندا

 ك راتیرومام ءاول هللا تباخو یهیجون هفامدبع ی

 ره ور ا ا هد تو تام

 -الاب ك ) هودل راد ( و یسالاق و دن هد رادلادىع

 ته رارف و 2 رهدیا رر یسەمایدنا ه ادا ااش

 راد ههظفاحم ّ

2 

 ف هانم طبع

 یدهلب | 19 هد هاب راه

 یریمغسدمادج تیاقس ها |هدافر ندرار

 سمشدع هدتداف « هنیرلت رفح ست 9

 . يدن ولوا عیدو هتسهدهع كفامدع ن

 ( راو یدعبام )

 یولولارهاط

 ی کم 2

۲ 
 ۲۲۰ زوم * "ناو یرقم

 ردق كجهمعا ضرف كلم یرلناسناو تنح ینایلد

 لز 1 رثنایب هلو شود یغوطو نروک یرغوط

 رب چه ییالوا ناهج ناهج هنهک و

 ه یهام ن :دهام . دما نوصم ندیلغاو ی

 و
 ذوفنوب ,قهسرولوا كجهدبا ققدت هدبولآ هناعما رظن

 و «هک را و ردا ردت

 ضارتعا نامز

 هو "باتو .زرلسهدنا لی هه یوقو

 هاکرور تالوحم نامز تل ؛یتینک بلال مکطا هروک

 برع ؛لکد هط سا هدعاق رب كو ریغتم هللا
 .ردهدنمکخ نوا رفتسالو

 ییافعض نامز هلو هدهرایوفا ردق هیدمش ٤توا

 ۱ شمالاقاب

 ردقوب « اهد هدقرتو ندع ییرطهفرتم ماوقاو هدمتم

 را رات راهلرادآ ردقوب رب اهد رل ها تسک ماظنا
 صالخ هلکلاب ندنقیضتو مکحراب كناروآ روز هنیهزجم

 لام نشا تاما یورکخس هڪ هسلا

 و ر ندزوگ رلخ رات .رازامال وا بایت ردو و

 1 راو ضرع ههاتا رظن یروصو هدرلزامز

 تالاح :رونل وا TAN ههملا علاقو هحر راکس ا

 یاحتا تریصل سا دادعتساو نایرح ینددل وا هرات

 دو .رداع یدامح تا ران هل قتسا 8

 ۱۳۳۳م اع و او فطل كفردمناتآ

 ی « قنود رب د یا
 9۳ راک هدباسو و ندا تک توا 77 ظا ھه

 قرف ؛ندزود وک

 سعا تا 7

 تی دا

 . درد ال وا لئاق.هنف> هم هل وا یلح ردن وا

 قحهلوا

 2 ۰ اانا نایاشاب هد رل2؟لع نالوا

 لیدعت ی دشو تر وس هبسنا اب كیاداعم و 2 وس

 هی ا كلی ه۶اس

 وش طقف

 ناد باغتو رج و 4

 ِ 7 ۰ | A تا - 2 ام
 ی حجم ييدلبا هداف و تم هدناح تار

 هدددنجا رلد وا .رد را ثمه«هدیاآ كاردا ها ءح یتقشح و

aT ln 

 دوس كو هلرعو تمرر زا هن كقلخ مقر

 2 ما كفر ؛یراعآ نمات ربهدافتسا
 هرورض ماوح جلا لباقم هتفکو

 تا رنز نیز نامز ءنامز یراماس
 .ردهدکملیا جاتنا ییادجو

 هک دل تک هن وک وا

 یاس یوجهسو یسافعص

 - ها یادت ی را

 زوک بولونوشود رالاحوب

 زیر وخ نوتب نوتب یسایوقا
 نیهتسا قلوا ناحر هرم تهامو دادعتسا هلت

 .رلاق رطضم ناسنا هدملسا یتقح كرعاش

 تر و .رشکد هلکلاب ینركنهلگسم هسیاهدزب

 وصل ها .ءح یزلاح کن وکو هر کک

 ریوصتو روصت هلقح لصن مهم ثحوا .ردهدهلاحتسا
 5 لکو راح رم دل زماهح ۰ کنول هلندا

 د لوا دا هحتلیدیا

=» 

 هب 2 ةققح

 زالوا لمس یسهس سع لوا كااهح



 ینادات تل 7 قم هحردو .ردب

 هب-اتابهدمد نم ەقاس "هلاقم ؛كرلناسنا نالوا نایوب هدنچما

 «ییکج هدیاقوس هيم ر كلوي نالی و طهرز وا
 ترشمایو هداف ر کهن كک رج و كم نان اق

 یعیبط هر

 ندنوک كنافعض « هکردمیط كب هدلاحرب هیون: نمی ریو
 9 نازک

 ینیدل واناس

 رده ینکجهلیا درل وت

 یلرھز 0 زوم تاو د ,دشالرعا ی

 هسرولوا شم

Eالورواف بوناب هدنجما  - 

 كرل را وا

 طاسمناهناتنبط مدرنک و ناعط هلفسنایارا هدنلافس دید
 ی رافاسعا .ی_رامکح هرر و

 "تل وصو توو و ار اهد

 ا كز ر>ع

 ی رله وسد هسسخ ۳ ۳ قودندنش

 .ررت زا

 ك طو رمش۰ «یرورپ تم تبحاص نوک دو

 ۳ ندا اضتفا یرلماکح هب افح ناک هاسنالعا

 ؛ ین رلهمهعا راسخ تسد اطا ها قترا كسی
 میلا ندنراسا هدایز ندشیهو لوا ندیشیه هدكتموکح

 E رک كدوشو توق و نالوا

 یّتام «یننطو E .وزرا تاش CE ! ده هب هر و ®. لوب

 تمدخ رب چیه هدنروغوا یتامو نطوو روس ادج

 یکامال والف هتدوح وكندا معرب زمنکح ود و

 هلآ نف یالماعمو ترج تنه

 hh E یو و و رانتو داب

 كد لاها هراح ی .

 ی _رلااواناشی رپ و ل

 تاباو ناب ؟رب یهدب رهف زا وا نا ۰ را عهدنا زوج

 سةن ر لوا ر كرلاالاوز + ؛ینسا ففح كناسرف

 هک مهدی همش هد یر N کک

 ارس هداز اهد "ی رلماّهیص هدان زاهد

 ہا ۵ روضحیاکت تا هح راهنس «یر 1

 نامزر دیدم ءنتسهالورضوط زارب لوا E كلب رلتماق

 هدزا 7 ی رلساب نالوا هح وتم هتلافسو تکولف نامز

 .راردیاوزرا ی رلعا هجو هنئاص ولاللحا یقافا كزمطو

 روماٌرا داو تکلع رب دی هلا تاس قا اوس ۳ «نکل

 كا صم و هح دیا در نا رد ۳ تفت

 ندوزرآ رب هلبوب «یفجهلوا لصاح هلقایالوق
 بولیباقهنظ ربیکوب ۰ هدیانظ ینکج هلی لب دا هدافتسا
 هدران امر كلوص وتش ا ولوطابا هد

 هدنامز زا

 الدو روصت یحاتحاو ترورض دق یراقدلوا راتفرک

 اعاد هد.اف وا :قمرردشو وا ی رابجا دل وتم ندهظح

 كب اواو قاعاوک وا زارب یرلهشرجح نایالزیص و نایاناق
 اس گرو تفعح کرو د درج

 ردق قمل با ندقح نوجا تسر قحرب ؛تافتلا هلابخ

 بت هیاعدا ینسکع كتر وصوب
 . مرياص زالوا لئاق یفاصنا هدم

 ۔ردارب یدقا .ردراۆم

 اکو هدمتلوفط ناوا نکرازاب یرارطس وش

 .مروبال رطاخ یمایآ ۱ چاق كزمل وطانآ
 هدننش نمات و رز و صا ی راست نم « ندرلااب یحاح وا

 ۱ نت تامولرید اهد ندرلب روی زیلاس « ندرلق رامس»

 اک هلفاق ر هدنک وا كمزوک ینوا ءىس ندنا وغا

 اا-فخ كزا كا نملزیک هدنراباق كراراکدای وب .روییدیا

 .مزویلوایکروقوا ,رویلآ ینلکش هحفصر قجا رارساو
 و راک لد تا كدا

 اجینک هفتا هج رلزوپ «لکدهيهغبخ اقرب هلیوب .ردزوس

 ا

 ثامسا ندهعلاع و

 نر |
 :ریلس هلن دا هصالخ هدهل وش هفامعم تم و هه

 هد رس سه نام 4 هک راردبا فارتعا هدیدنفا ع

 درو كرااغآ و نادا قداصتهنشب ,هنحوا هدهصقره
 دلرلاشابوب نالوا لا هراهمر ءهرلن اشت هدنسهاسیراهراب

 .رایدیا ددر ال لاعف رر اشاح هددادبتسا رود یره

 رلماةمع اق «كراف رصتم كرللاو

 سه ناک هاو . یدیا قوی ییمهاو مکح هدردف

 كلبا كنبرلتلصاوم هلراهحغوب رلهحفا .ینمدا تموکح

 ران ا نون كا ساو هد را ها

 همدح ر یتح هدیرا ا

 ا مھ ی راکدت س سه هاتدح وو یدنآهدنمکح



 .یدزاملماصهلس ندشرا كمردتا جو ر هتموکحهدنامز

 هجا شاب نوچ كمریدتیا فامسا یلمار عورشما
 تموکحنالوا ترابع ند راظتناهنکج هلکه نده رتی راشیا
 لثم زو كئوشر و ااده یراکدتنا صرع هنس رامدآ

 هناغوص بوبوص یبیاها ربتف یلهک یلابعوا ینسهل ضف

 خرص اهد ندیآ عضو هعافتنا بج هلعروص كمریوح
 كنعد ر تقنموب .نمآ یکكولوس یراللاوژ هلنا زبصترب

 شب هک ولو - هدوا ؛یدروییدنک یثرب هنیراجوک هني

 هم ما فلان :نوسلوا ترابع ندشوغ نوا

 ..! كءرب و هراب هتلود

 فاقاخو الما .ردیلامافلوا لمح هیهناابم مرلز وسوب

 در لاعا تفاطر اود یدوف
 یشراقهکالما وتاکدتفح نانلو هدنراف رصت ةدهع كردبا

 هک اب و نیک هدلاح هنر وا ابرثکا كنءراب یرلکد ریو هبهنیزخ

 لداعم و كن هراح ىر نااشا هد ا ترورض

 : را شالک ۲ ینیدلوا

 تراتع ندنمش نف” یم, «ندوآ یدنک یتطو
 واو هتموکح «مدنتالماعم راشعا كلفاساو ندا ضرف

 ها سا E تلود تا هاب هتدالم
 هامسف هبادخ .تالدو لح یرلکدتا باکتراو لامعا

 .رولوا روا باح هراناطیش ۵ میلسهدیا نا

 هدى را تفصح دنه ته .رورنطو هم نادم

 -هدیآ لع هدنممآ هنس نوا شو ندا فدرت و قاما

 كنءهصهزوب نالوا بحاص هنورتر هدهجرد یراکحهبم

EAAردق وا هه رخ نوا یالوط ند» را سو  

 كنااسح وا هدنف رظ هنس نوا شب نکردراو یرلجرو

 ان وز ی رهعودم E دا راس هوایو وم۱ هتسفصت
 رداع هسلوا ۱ دااشر هتناک
 هلیوب هتشيا هدرهتس نوزوا وا زمکیدد دادتسا رود

 ناصر یتموکح و هراداوا یاب تارو هرادارب

 رلهبیرغ ولرد وب هرابتعاو ناعما بابرا نوع «هماکخاو

 یا نایب

 رارورینطو هلو رادقتم هلو . یدلبلاح هتسارا

 . یدلردشن

 تفرعهورنه كم اد رتهدنحم ا لهج یامع ین یل اها یار ةف

CFTنوسروب هظفاح حر . یدل اص  : 

 جاقرب هسوف هج راکرب هدنروهظ الغو طحق یرارابنا

 هدهجرد كج هر دلت یتیدلوا كعدهن قلجا هب

 ۳ را o نالوا ول راد
 دکر E SES یتسهاماظتم

 ءیدلربدلآ

 ندساسنا هاتسانمواو نشت هدجمآ تامرب لهاح

 ۳ یک یاعآ یک تره هدامند «نااشا رخ ی

 ۲۳۳۰ اد تراع ندهزا یدالفاص دراو
 ك < نوا یراق لا ههدافتسا ندملط

 یا 4ضافاو 2 كياواتسم و توخا «كتلادع و

 «یریلمآ نوت .رارو لوب هدنسهلزنم هرپشیئراق هراونا

 هی صخش هدافتسا یرلت ربغ نوتب «یرلهج وشود نوتب
 -لوخو روصت یتاطوب «قهارب تع یرااماوب .روصقم

 لیوح هبارس نبع ی راهدافتسا وب كما خلت یر
 .ردتمصمر ملا هدندکماموکح همادعا ین رلیدنک كملبا

 ۱۳ تام ءدهع و ۰5 رر وریخ هدهصالخ وب

 ۳ ی ا نط لات «هفنطو ندا رو

 .ردمهمو قفدكيو لکشم لب .لکد

 هلته ر هناددحمو هنافاکشوم «زعاسانش هود هل ەلا

 یسیسأت هطورشم تموکحرب ساردنالا نوصمو نبتم
 < سا ترک تمکح روشا غوا نوجا
 كتلم دارفا ىلاحعتساو دعما مج كنعفدم وا نديا

 یرالوا دیفتسمو عم ندترحو تلادع تمعن انابس

 هارو ؛دامجاو یعاسم هاتم ماع وا .یوطعم هنسهط

 هدنف رظ نامز زا كب یراتققح نالیدیا لاجا ردق
 . كجهدیا لیزتت هنس هک ردتافارخ دناع هتلوا ریطاسا

 ر
ENES E 



 قحا نایب

 ه ههط و رشم تم کاج هدهد ر یژوسس ی

 ههاطو تان هطو هستم هروک ااو دادعتسا

 - اضتقا نایرج واو هفراعم نالوا ىم لا كف اظو وا

 یرلما اطا "الباسقتم یشراق هتموکح هدكنلاها هحنس
 كمردسا لاقتن هفل راک ادفو تامدخ نالوا یرورض

 عوضوم هدهلاقمیحنج وا هدیروصوآ «هکروییدبا اضتقا

 ۰ زردیا تح

 ۳۲۵ هن

 مح ن ید ىع هد تار
 لعف دو و تایداعل | بالکلا ءا زح

 كه ات نالوا یلهاح روہشم عاش یو راض»»

 كل ولسلا ماه 5 هلاد.ءندنسارعش مالساردص د وخاب و

 هحاحتحا 0 ردع ودصم .رابدید ردکتس رب هقشىل راضءعلو

 دحلالوقلا «ردشملوا ید ناد . ردلکد اص

 هداعاو ماتسا هحرد كل وص كل وه ورک تا,

 كنيدادغي رداقلادبع یضر دها وش حراش نالوا رهظم

 نب یدع كهغبا .ردکنلّودلا دوسالاوا هرزوا قم

 .ردهل وشیلوق كنا ریارب هلقلوا هحنکر ک ینرصاعهعاح

 23 بالکلا ءازح ضف لا سعاسع هللای زج

 ۳ هفت
 دی الوقلا ۱

 ضحب كفلژم هلهجو کچهلیدیا فداصت هرص هرآ

 coco ۰ تس موهفم»

 بدا یاضتفم هدلاح وا .ردمواو ییادمزا موهفم هبا ےہا

 ۸ ۲ ۵ سهره

 و نالوا یواح یا مات تارعت هدنقح 2 ن یدع

 یدع هکنوح .یدیا كمرودبا هر هدیموهفم كتب

 [۱ ] ردندباحا یرلت معح اح ست

 هب یریمغس سا توو هله : کر دیور ندهیلاراشم
 رولوا دارحت» ,:هدفا سو هلع هللا لص مهسلوا لخاد

 باخا هدر یتحو. ید هع سول یم اکم و

 ا 2 دلاسل هلسارضح مار

 یسیدنک . ردرلشمروس رایدلآ هن رانی ی هدلوخد
 هک یا ہر الام لر راک ا

RIE 

 ۳۵ هم

 هموق نم ول له یرعش تارا

 باح لک تو رجام يیع اره ز

 نالوا روک ذم هدطر خشو ندلیوط رحم تبو

 رکذ هدل ءطم قره ندا روا نا حراش .ردنددها وش

 هیهسمک هدیاسا حرش ینآ یداده رداعلادع ۱ ردشعا

 « ردمولعما یئاق ندشردلوا شمهعا تسن

 دی الوقلا
 . ردشعارک ذ هدلوطم قرعلآ نداروا لآ حراش)

 كفل وم ۰ ردراو ص ر همش رب دباع هحراش هدد

 ندرلباتک نم كا یا دمشنسه تاسا « حراش هع ز

 . رل هدا سابقا

 دل وا شماعا تان TE رداغلادہع : هردص

 یخر تارا حراش ا رظن هت ز وس «ردم ولعمان یا ندنغإ

 ردمو رح ندنالابم سح هدراهطقن کو فا طنق 0۱1 ۳

 هنیریبعت [یوما قش] یهدنباتک ییدربو ینمان (قیاقلا) هاه
 بصعتمو لفاغ ردقه ندهبعرش ةهررقم دعاوقكنسیدنک ًارظن

 . رلیشالکا ینیدلوا راکتثرجب
 س رمعل لاق ماح نب یدع نا ىعشلا تیلج یو ۷

 فیکو هلاقف یفرءت كنظاام هلع مدقذا هنع هللایضر باطحل ا
 سو هللا لص هللا لودر هجو تضدب ةقدص لواو كفرعاال

 تیفوو اوردا اذاتابقاو اورفک ذا تنما كفرعا "یبط ةقدص

 هر دع دا



 ۸۲۰ س هغ

 رداقلادء هک ك٤د ۰ اهر ءا سا هح وناما فوم دنهح

 لاق ¿ن

 كةل ۇم هلا ۰ رولوا رس

 نوا تیوا قترا هدزنا تبسا هبهسمکی بس رب

 ا یو اعم یار

 ردص تادو .نالوا رهظم هنسهاراکهءاسآ هحوت ردقو

 : هاب وش هدنقح همالع حراشیدمنکب كل ۇمەنى منع اکو

 هتاع-تمکع را | یضالا بانک یا ]یهود

 نم هانکو  ءالضفل الئاما هف رظنلا ققدو ءاملعلاری راحت
 هدعسلا و ا فار ءأام یرمشلا

 یضربات E ,:داهش كرادما قفر ییاو كر

 نىل راق هطفقن وب مرد تعوط یک راک 2

 رک ا ی رود نظن كما
 . مردیا دع ندفناظو

 هد وا هک ردراو تبا عر مهم اهد هدمام۰ و نکل

 یتیدلوا شمهعا تاس هب هسک گنيدادف» رداقلادىع

 ١
 : ددم) و» درج تاب ناعا و سس ه را ۶۱ ماقم هد مه ت

 ست ,رمو

 .a ۱ کد

 لا اده تاتو یدرم] اد 5

 یا ر کت ك2 ناتیلاو )#۶ 2

 لاو یر > وا و رام

 تدح

 مطاح ها هعازخ ت زاح هژ + ناکو باد حوا ضم

 بدن > وبا "یرب اما هي اما او و یاحللا ربه ز هاتف

 کو لا لتساف هکم مدق یتح هاها نم جرخ

 لاتف | مس دن ر هنا ا فاطو هتسا

 راح لع یبا ژرما یا
 ار کل کا
 ا تله و و
 ها وقح نم برتلاناکم و ک

 ءافاا یفج رخ هتجاح 4کمننمیضق و هفا وط نم غرفاماف
 لتقف جرعلایف نامی ىلع ممئاحتساف ةعازخ و ركب نم

 .. یرعش تلالا : كلذ ىف بدنج وا لاقف _ناالیقلا

 فو رعلا ناو لمزا یلعدر 5 1 ةا ید ةلاو ن 4 يلا

 «.... یلهاح عاش بدنج واو لردهنم نط وهو

 شمر_وتامولعم قوچرب رتاد هنلئاق هیارمش كرهيد
 مولع هحاس تالوطمو صخات هدیرایا فوم .ردیسلوا
 بس اکو كردیا دع رغم ادع یدوجو هدنوقو

 لا هرد یرطکدتا راتسخ وم دراباتک و هدقرهلوا

 ۳ وو مدل هو لا: . ردکچهدیا
 ا نروک لد راج ر هلو ا ورد
 لئاعاارد هالو

 ابصلا عبتينا ءرملل اهقس 9

 هناعوه یذلا مالا یی ناو
 ع۰ هفخ

 کام ESE (رح)»
 ۲ ام اتو

 ی

 قشم نده رب

 زمکیدتنالقن افآ هدنقح یاعذم ادهاش تس كرک
 ( لا .. رهز یفکب ) : نالوب یدسبام كرکو تامولعم

 هرزوا یس هغ ص مواعم كالو E رح ( لوو

 رامشا و 3 e لاقو . ردیآ اتقوا ینسملوا

 ۱ نا کرام
 ندوب طة

 « ۰ ردل وهم

 لعر> یا یلذهلآ

 ردروطسم هدیضر دهاوش حرش یاس وش

 دهاوش حرش فن وم هلهج ویفج هلوا شماشالک | هدوا

 یشماب هدنروص ر اف اهد ندقماماب هش و كنضر

 ۱1۳۳ اد اا رک یزو قاط دن دلوا
 هرزوا مولعم هفیص كنف (رج) یضر -هاوش حراش

 ۱۳۳۳ زا ر درر كجد ناحا یسنوا
 [ ردید.:خ ثدیدلادعس] نددضح هشاحو نددس هشاح

 هفل وم هدماقمو هدز قارا .رولوب هدداهشتساو لق

 هددرر) هاو یدهاش تس هلتهج زمعی دل وا شم مول هح هداز

EEE 
 هم و نعول له یرءش تلالا

 یاح لک نه رجام ت اریھز

 ی رص ینطصم راو یدءبام

 یسهعبطم كب قاس دما لع دغ



 e E دلج یجنکیا هنس یجنرب

 ۳۲۰ هت روق یف و ۳۲۷ هنس فب رش بجر ۱ ق یس را دازاب

 ردیراکفا رشان كت هبمالسا هیملع تعمج
 : لوئسم ردم روج رس : زابتما بحاص

 : هداز رامعم ندنسافلخ یملق یوتکم تخیشم ندنراماعسرد زیحم غاف ندنرلماعسرد زبحم غاف
 ىلع دمت يرمص ییطصم ضار دما ی رہ

— 0R 0 0 س 

 تابعاتحا ۱

 دارا ندنفرط یثیه نایناربا تداعس E هدهملع تیعچ

 7 : ۳ ۱ یولولارهاط . . ۰ . . . . . . ندنفلاح مالسا غرات

 تاید

 ست ندلاحالع يک ۰ ماکیربت ةدشن هنابناربا تداعس نما 1 . . . . ردلکد تیئدم منام حاملعو تعیرحش

aیربص قطصم ۰ ی و  تاداا تفا ایت ما  

 دیرف : مزاحنیا . ۰ ۰ ۰ ۰. عرش تسادس

 لاک دو : نمالایا د سو تاج

 ردشوسع ۱ یسهخس

 (رارب هلیرجا هتسوب ) ینرجا هوبآ
 : نوجا هیبنجا كلام : نوجا تایالوو لوبناتسا

 ین رذ ۱ شورع ۰۰ كلههسرب
 « ۳۰ یلبا لا

sS » 

 همصمص

 زاملوا هد قاروا نادا جرد

 : هرات راق
 یمامانلو هدکل تاعر قرهل | هرابتعا رظن ینیدنلوپ ن ملدا جود هو ثداحاو او هغ رک تال هر لامه ص1

 زر هتل احر

 ص حس

 تداعسرد

 یمهعطم كب قاس دجا



 ہک
۱ 

 85 ال رک

 ی
 د کک قآهتفه و یاس « یلدا ید رزول وا رسم یرلنوک یسربا دازاب

aو ِ ۱  Aو 1  

 ہک ا تر صد O یا <> تی سس ر هع رس تام

۳ ۳ 

 یهارب دم هل مع ا یسهضق تیحاحم ۶ )اوت ۱
 فاق رار هللا قاحلتسا س یدر كنه رطن تیباشم

۱ ۱ 

 ه راه واا ر و صاح ياا هدهاشما هساا' ھل ۰ ردد ېس دال فا ر لوا لصاح هلا اما ۱ رد ۰

 ا 2 7 هطبقل -- يرعت س هطیقل س رووا دع ندمکح باسا
E aE3 3 ۰ در و ھم هدیه د چ ههرف هرو هلو ی هدنب هطقل هلا هقصل .نالیدا قاضلتسا س ماکحا یک هدنقح  

 ت .ه ۰ ا - - 9 ء

 یه و ۱-4 هدا ست ۰ رول هدا دهام هدتسا م ومع هدهطقل ZS رول هنل وا قاحلتسا هدهطقل چک ینیدلوا قرف

 سح «وباریز . زیهعا قیدصت هرزواقلوا مکح ا زامهلوا هطبقا هقبصل س رولم هلوا هقب E SRE SBR .س زامهلوا هطبقا هقصل س ١ هقصل
 رفع ۲

 E اعدا ییسج سما رب ناب وال ۱ودا هلا توافق یا صمد یاعدا یراضم ندقوقحتایرا ما ۱ EE . تا

 ااا هد و ۱ هرا عا رظن ا اعار لئالد ی راه رظن وب هدهسا راغلا هراتعا رظن یماشمو

 و م ۱/۱ ۰ ۱۰ ۰. تک
 هد رمي هدا هع حح تده 4 سل وا رتو رص ںدو ۰ ردد ود م هلا هد دع

 ی 1 23 a ۰ 1 اش ۹ “أ 5 a 2 ِت

 هسک نایهوب هیریص تبسانم هلهج ورب جه یکتبارق قاحاتسا هدیولبروک یناک تباشم هد ن توبن : الوا
E el E 2 1 1 4 

 لوا هدنلنرول یرلتماشم رک كرا فصو یلاوحا كتهطقل كطقتلم هسملا هراتعا رظن

 هدهاشمنام و فلاح هاب و هد راهسمک نالواندست SERE فسو همق و و یساعدا یساطعا هتسیدنک هلا

 رفاحلتسا هډ روصو .ردلب اه مع یرا با تابوت هکروشلوا ۰ ردلکد هلب وا کولا یدردیا باحا یاللطب كص وصن

 ۱۳ اه تون لصت هفرص تبا یاعدا يج كح تیام ااف كلا : اما

 قاحاتسا لال و بح ھم ییسل قود EE لوف صد هدا وح جاس كىو هسلدیا دود هد سا



۱ ۰ 

 یاس كغح وحر یی ا کنوج .رداوقا ندتماشم

 یواسم هدم وصخ اعدم تانا د کا رو
 حجیم الب حیجر «حنچرت ییز, ندرت وب هدن راقدلوآ
 . زعوا تافتلا همش هسا هدنسوشراق قاحلتسا . رولوآ

 :هنادهاش -ندهاشرب ردا ا ۳ ات
 بولوا مزال یدوا یومو دنتسم هتّور تداہش وب

 سیا گاح- کا . زاغلوا لوق هلغلوا درفنم کولاک

 هسا هداروپ . ردمزال مکح قیرط رب هدلاح یه هدیایوب
 قیرط هساو ندنفادلوا یثرب هقشا ندتماشمو تور

 . زدلکد اص هغل وا

 ی رش ین رطرب ندهیمکح قرط ناف را ًافواس
 یدرلزما لودء ندنو ماظع ءاسا ضع یدیاهسلوا

 هداحلتنسا یهدنتح قجوح ر كنیداق یبا و

 قد هراتغا رظن ىة مالساا مع ناماسو دواد

 ذرا ا اعات یا وا مکح هاهح ولوا

 لر

X=2  

 بسن یاعدا ردیح باج ی هداز مع اا
 هع رق لرهدیا هعزانم لصف دابا عرق هدهب داح ّ یهدنقتح

 بودیا مک هلسمر و ترد ثلث 0 كنەدا تباصا

 هاا بر باح هوو ا ا رط یک
 . ردشعا تونغ نا ندعقاو مکح هدقدن وا ضرع

 هدف یخ کرل سن توش ها
 ثیدح نالبدا درس هدلالدتسا ماقم ندنفرط نخراعم

 هلتقفاوم هشارف سن توش هدهحنجوم دیز ن, هماسا

 قیرطرب هدسن تانا فثاق هلع هاب .ردشهلوا ریقت

 . ردمزال قاحات سا بونلوا لقتسم

 هجصرییعت مزب «قاصاتسا »و نئاوق نانلوب دلا

 كني راملعم لود ق وقح نات و هدهعلاطم هدقح قاحلتسا

 ر ی هلیا قالتا ارظن هیهینجا رثا ضم هلیناتاس
 تب “۰

 هدنقتتحو قیح ۰ رد وا دع ندهمکح باما فا

 ودراق ها الد نالیدیا درس كنضراعم .ردیا اَصتفا یو ا سم ۰ ۰ ۱ و 1

 . کجهدیا رظن فرص ندرلباوج یرلدریو

٠ 4 

 قحوح شمهلدبا لوق قاحلتسا هدراتکلم ضعد

 . ردشارب و یعان « هطنقل » كردن دع بننلا لوح

 «ردکعد قحوح شمل و» ( enfant 6 )کولا

 هدنسهرا لافطا نانل وقاحلتسا هلبا هطقل [رظن هن ریست
 نامزوا هسزعلوا قاحلتسا قح وجر :ردراو میظع قرف

 تساسمزب . رولسبهلوا هدمکحوا طقف هدهسزمانید هطقل
 دوخایو .ندنلاحو رقف صخشر 4 هطقأ هد 4ع رش

 فوخ ندنسعلوا تازاح راح ود هلدانتسا انز تم

 یشازب هلحرب ینجوج دلوتم ندندنک كردنا هشیدناو

 .رلرد ید « دوش » کوب . رس ۲ یسیغوط اهد

 رو زامل وا لام كراقج وج نالو هللروصوب هتشيا

 دناع هلالا تب یسەقف هسزامقبح هنادس یارق ههسمک
 یفانم كنهعامجحا تيه هسیا لالا تس هسزخ ۰ رولوا

 كنهعانجاتثه هدکفج رح نارا دا دادعا نوجا
 شىلقار هلحمرب هنلع ءانب :ردمرال یعوا دع یدالوا

 - هلوا عربتم هسردیا قافلا هدبولوب هسمکر ینجوجرب

 وج لیقوب . زامهلا یهقف ییدلیا اطعا هدعب ندنغج

 بوناوالوبق هستيا قاحلتسا هدبوقچ هسمیکرب یراقج
 هاست كنحوح هدنوب ارز . رووا ماست 2 ئا

EDرب ناللو هلو اما . ردراو تعقتم یک  

 ا هدیسنکیاره هدیوقچ . ینک ییا یجوچ
 ناب تمالعاو هرامار ندطةتلم دوحو یر ندرانو و

 هسلا دوج وه هراما وا هدطقتلم دوحو تقیعحو ردا

 فصور هلو هدنسنکیآیه طف . رولوا ملست 5

 نکل ۰ ردیواسم هدنتیب یسکیاره بسن هسرازغا نایب
 ولو تاب ندا سن هکر دا تفش یماجدا اهاضر

 .ردشلواتبا هدنامزرب نالوا هف عزانم یتح كن | ۱ رز

 هسردنا هماقا هنب یعدم ندیا روهظ ۳2 هک رخم

 رد وع < هس کن و ارو واداسا هب تحاص سن

 لام هنیدنک هسمک ر, یراقجوسج لیقوب رکا
 هنفیدنل وب مالسا او بیلص هدنرزوا كغجوج هسیازعدیا



 ۸۲۰ — هفیج

 هدنسبلوح اسیلکو عماح دوخایو رولوا هرامارپ راد

 بهذم یراقدلوادناع ا هرهاظ نیا رق یکقل

 هج هبعاعجا تنه هت قرهلوا ماست هنتعامح ا

 هسزامهاشالک | یا ههذمر چیه . رونلوا قافا

 EE یکوی و. رارونل وادع ناملسم
 . رددودعم ندنسهع تلودوا و جا هتنوناق

 لاوماو دوقن هدنرزوا راقج وج نانلو هلیوب رکا
 دارتهطدقل هل وب اضب . ردلام كتهطبقل هسرونل و هراس

O Eته الو داف  
a a۳ ار  

 هلقلاو هما بطلا تنب
 هبدنه هب راح ام یرتشا

 اش و یش تف

 هی رقعجرانیدفلااهعمو
 هرک یهو 4تا حواس ۲ نم ءازح ادهو

 :یوصح هعورشم ريغ تئراقم راهطقل هصالخ

 هدهدلاح ید اوا د هعورشم تراقم ےک یخ هل 4 وا
EZندلاشو  Eهر با تعدد وات منا  

 E E او کا ات
 راقجو ج لسقوب هلع ءانن . زامهلوا هدهطقل هقتصل

 تع ییاحلتسا یم م هنزیوجحم كقاحلت سا هدهدنقح

 ريغ تنراقم فرص یک یسقلتو نظ كننوقوقح
 دالوایعمم enn I نالوا لوصح هعورشم

 . ردیلمهتا نظ هدنقح هصیط

 راقج وج نالیدبا هي ر هرز راقلوا قادالوا هدرب

 . زفحهزاب هدهلاقم كح هک هدینوب هکردراو

 قواعم یوم یعدم اھا رک

 دیرف :مزاح نا

1 

 قحا نایب

 « لکد ندزرارحا هدهسل وا اع ناطلس»

 44بارمسا ناسنا نما یاوح ی وع»

 [كب ی وء]

 رل عد « رده تارح » هنر ا رارحا

 :GS ج كمل هدیا هبلع هتل سعد هدلاح یھ «ناسنا»

 ۰ شهر و یاوح «ردن راع ندقعل وب

N 

 ناسر هع هدد راکلمەلسەلصا توا رش

4 N) oOo 0 

 ءاانالوا

 اب ۳ هما ول ك ۳ ندا لب زین هبالافس تاعرد ی رشا

 هد هج رد كج هام هاب دیا ع یساطح ردامدل و كمسحر

 داذلاب ییسهصخیش ترح « ناسنا هسزلدا مار هتنا

 . رواوا شعا اا

 _ نالوا ةاحلا حور = رالنالاق دات که

ENS2 6 یرلعا یشاحمو رهن هل ند رح  

 دانسا هببسرب هقشب ندنرللوا ییولفمو موکح كني راهم

 ۰ نه باب دیا

 ۳۱ 1 راح ین كماسهد |هبلغ هنراسفت رانا

 یر 1 دد۶عرد یتسهرادا .رلرولوا تب رح لتا

 رلردیا خود ید رح هدالدا رفا

 دیا را مفرکدوخ ماک كرب» ری: دا یو هب هماعر وما

 هدا زند راهصخش تم هلتاعر هسودعاق «تس ود ماک

 هراردهدنش روح كجا اش هب هماع تدوم

۶ ۰ ٠ 

 "سس ¿تمدح ۰ ردع اف هاتمدح «تداس کنوح 4۳

 ۱ دی ِ
 - ندنکحهدیا تباصا تبصم همومع -- هسردنا راصحا

 TES ولو ادع مانا ناشمداه «ماکد وخ مداخ

 یدامامد اه .رولوا لئاژ لاحرد «تداس رک

 .ردیآ بتر ازج یونعمو

< ra rere WO OPO e 1 a 



 لاح هثوقح E ءاتیا 7 3 یاضعا)

 دا فرد 9 ىوه ا
 هروک هنسهدعاسم كاامزونامز - یلغا و مک ەە راس
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 (ردلمتم یرلامراوردف هاو فس لامعتسا درهشود

 هام ناتو اط
 تكنهاک

 اک تتاه  ترفانم نایداراخا یروهط
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 هشاس ال نم یدللاود العل او رمع

 هيرا حرالو باحیساا رم

Eتاطخ هنا  

 وش شدلوا رهظم كسهحمع . یدشع 9 کیلا

 سح كن ( هسما ) هقاف تامارتحا

 ان ( ءالعلا ورمع ) نالوا رکلاع هعدنک ندنکیدتیا
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 ۸۱۰ < هق وح

 ام ومع هبمالسا لام . دندوع لصاح تقف وم ا.یدم رس

 تسار ناعارا و ناسا یا الا درز تله ود و

eماصتعا دن زا در هن رد تافع باوخ ؤا رمس هک  

OZرکیدک, یرداریو توخا تسد . هدوع یهلا نیتم لب وا  
 یا ول یاب رررد ارد وخ ىدا تداسو تداعس ۰ هداد

 ناوت ناهج قافتاب یرآ ) دنراد هاکنیلم داحا قاشا
 هص وصح هفطو همظع هضارُف نا یادا نوحو ۳9 7

 نابادان و 5 ا نااباد هد تا تلم یاملع نادیمسلاد

 ناساریا لم داحا هک ناسارا تداعس نما دامب 0

 تارک دادم دوخ تمذ و لوا ار ناسااععو

 تنه فبرش رضحع_ اردوخ "یمیمص تاکیرت و هاف

 ا دف مکر هللا مادا E ةتملع سدقم

 تامود نام داحاردارهسدقم تعل رس هزوح تقف ومو

 ی و یدبا تداعس باسا ا هک تماس هعماحم

 ۰ ها ناهاوخ نانم رب وادخ زا n تامود

 عولط
 لوح "هلسو مظعا هک تکلع ود سه راد ار ت وج

 ا تلم ود رھ SEZEN هکعرا و دما

 هر تفو هتافا یی هدرمش تم ع > تا داحا و یناک

 هروصتملئاسو ماح و هک تاسا حج ار قعح داحا
 1 ۳ ۰ 3 ص

 تامارتحا اب ارنخس متخو هتک تراش و شال نی
 ا کک دیدک ههاز تارکشت و هقناف
 ناشیا یدبا تداعسو دیامبم مهلاضفا ماد ناسامع هبملع

 . دیاتم لوئسم لاعتم دنوادخ زا ار

 معاك رت ةدیش هنایاربا تدامس نمجما

 رولوا ناریو تبقاع رلندبا ناریو ی سا | ۱ ۳ ۳
 رول واناطلغ بوشود نوکر رلرادع ناقای ناح



 رولوا نالا نابا مار اب هلتام ام

 رولو نادنزرب هدنمشح رلهناشاک هج وق ص وق

 وا ناشفا«نوخ یر هاا رلتعا هرو

 یساحا كتم

 زس4مش رلتلبا افا یلدع

۱ ۱ 
 رووا د عمه هاب |لدع قحا

 2 هل ال
 تاج

 س

 دہدسھ ر
 ۰ ا

۸ 4" 
 س ر یلاط تحشو تے

1 
 نامر اه +

۶ 
 کف ناعاس ده تله رد اف هامح

 راد كمردل وا ییح ! درفنم یار تامه

2 ۱ 
 وحالب ؛ادرف لفاغ زاعا وا یاو .٠ دعم مھ

 دوشم هلا لدع ی تا یساحا كتلم

۹ 
 8 لوا دوا زس ۹ش ر رانا انفا لدغ ر
4 

 یک ۰ ۰ 51

 ناهغفصا «نا رهطو رارمش نیا ر رومعم نامزر

 نا وجتسا هسرا و هدر یدقاب راوحشوخ رب یدلک

 یدردکع ناداس وک

 !نادکاخرب هجوق صوق یدنود هیاحا ربقم

 نامالا ندلا

 ناوخ داد نادىهش هج رلکس ا واھ

 5 هل وا ومسم هلا لع قحا ی احا كلم

 9 زس۹ مش ر ۱ ییدع دوا رانا افا

 یهاح رودو لابقا بوناص احربا رصع
 ییهاکمشح وا یدشع وط هباسمه هلا شرع

 ینهآ دود وا كراوخ مس هاکناجرات

 یهام یدرروک هلینظ یدیما ناسک وب
 ! یهللا نالوا راهق رارادغ روبملس

 رولوا دومشم هللالدع جحا یمایحا كتلم

 رولوا دوا زسهممش رانلیا افا یلدع

 E سوعا یر
 !هنسرب قالرابه هلیسامم ناق ناريا یدلا

 هنمآ كاب حور ندارن تمصع هدر
 هنقشع دم یدسا داحا هاب همطاق

 هرم یدلوا ىشاعە الدک نااحو ناح

 5 ولوا دومسم هاب !الدع یا یساہحا دام

 9 وا دونات ےہ 4 حس رلتلبا ا ین دع

  “Nت ۳ |
 یالراب 4 ول  7 EASزانهاش ماقم ت

 ےک |“
 رازه ه ھ, دہ ام 2 هی زا

 مس

 : ران زاوا هاب وت ناشورخح ندرالل

A UA ۳ادع وا ینابحا كتم 9  
A 1ا تم ربا اقا لدع ا  

١ ۲۲۵۰ SS ۰نیدلاحالص ىلع  

 ۳ هغ

 دری ایه و ها ۳و هما هح دما هم

 یدح و هل هلام اداو ید

 تشا ه ده اتو E رال وب یللاف كس ] نده وه س

 2 زدەدقملشالك| یتیدلوا

 رش

 مجدد حصان ا درلا رشعم ا

Eت 1  
 تدکلاویدصلا ن ل ومل ا قورلاو

۱ 
 دحا مام ا دح نححس)

 برا نم یدعا ها هحو هات
3  

 نم تسل اد اول رو 1 ل
 5 دا

 دا لوقلا

 هبااعتایسح یک مان وا هلایدرح لوق كنبجاهرب

 هلدر ر

 یا تکی دع

 ءا NE E ١ جا
 e كادر 9 ندنرهد رد تس ا

 داره ن نوجا كم ا ہکح E صتا هلا

 هدنهح | مش رهام دم .ردمزال قلوا نلدهداس نو
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 قحا ناب

 قاتا تا هماع وأ هد اب وخ وس هر ا قلشورش دا وح

 یدرولواهاراکطاتحااهد و سانماهد كءدردشمان دی ا

 نوا تورا ما هاد .ع ۰6 كت هر و لب تاسا اس

 متلب وس ندافرط تاکلا دلاخ نالوا بقر هما وبا

 ول .ردفاک هدنص وصح نع نق ول وم هد یو

 هددهاعم | یدخام دا لوقلا هدم تم

 :ردشماندا داریاو 5 ك هدزرط وش هو تاعا

 » .تاسالا لاو هصقلا هده ف ما 3 ا دف و

 ٤٥ هفخ

 کلم الا سالای هاو

 هب رام هوبا ی هما وا

 یقالطا تلناع تراس ۶
 1 ردیماقم هب رعش تالاخ ماتم هک

 دلا لوقلا

 ۳ ردوف و یعم و دعرم

 اے هصح
5 

 هللاع هدیلوف ( هبراش ) یهدس یزوسوش كعا خم

 . رودیا ماما یغردلو جاستحاو موزل هلح هنسانعم

 نوجما قمالوالصاح یونعم را گر هدمالک هکوب لاح

 یجایتحا لح هیانعمر هقشاب ندتلئاع ی(هب راقم) سکعاب

 ا تان یر ا اس
 (هبراقیح) هکن وچ .ردینیم کوب یسقد ردلکد حک لمح

 ردراو

 ىف یئام كحود#ء هر وه وا لدب ند (هلثم») لوق

 ندلدب هاسروص كمايدیا ین هدیراقم مک و

 لادبالاب هرکوص ندلناع طقف .رولوا داق م قرا هدف

 هدتایح دق هله « ردقو هدنافرب هدکمعا ین یئام هني
 لثاع ی هنماقم قلطم لثم هحننلا هرابتعا رظن هماقا

 ۳ نکرد قوب ىلثم قالطالایع .ردلزنآ هدف كاا

 .رولوا ش ایند قوب یلثم ندرلیرید هلباعوجو ندز وس
 € هغ

 اکلعالا سالا ی هلثمامو

 هب زا - 2 4 ١ یح هما وا

 ۰ حسی رغ ا درو ۱1

 دجلالوةلا شماه

 ۸۱ س هفیخ

 ج ©. ماشه ييدتسا اا ییحدم هدار وب كفدزرف

 راوز هدنساننا رخ مالتسا كس دب اعلا نب ز ترمضح هدمس وم

 كردیا دسح هنیرزوا مارتحا ییدروک ن

 0 رانا لوب هدنتناب ید. سا ۹ ملاراشم وید ادهنم

 ا تا

 قدزرفندنردلل و هدازمسا هدر وص حاضتتساو لاّوس

 نامههدنقح نیدیاعلا نیز ترضح فحو هلغلوا هداروا

 س> ارور دن ی اش هو شمولب وس هغیاب هدصقر

 قدزرف ااطخ هماشه هدنجما كنهدصق وا الا شکلوا

 : یدشعد هل وش تقولوا

 ا ادهنم ثالوف سلو

 مجسلاو تركنا ¿ نم فرعت برعلا

 دملا ا

 له ندنسلاما كناضآ ص دیس هدضر دهاوش حرش

 ماشه نږیا لاوس هد ادهنم هدهموووب هرزوا یدنلوا

 ندماشه هنوعو ندنوماشهارکداعیتسا لاّوسوبب ول وا

 لها و ۱] وا عفاو وشراق هما ده ندنف رط یر

 قدزرف نانلوب رضاح هداروا هن رزوا یسعد مر وما

 ابا اوه نم ) ندنفرط لئاس نع و شرد مرونلس ن

 داشنا یهینآ هدصو لا رالاب افامم یتسملسد ( سارف

 . ردسملا

 مہلک هللادابع ریخ نبا اذه
 للا یهاطلا قلا لا اذه

 یرصلا هناا ریش رعاش هدنودیزیا “لاسر حرش [۱]

 . ردغملیا هیاکح هاهجو و یند
 یلدا هجرت هن هکرت داراعشا جردنم هد زحاع داقتنا [۲]

 .هتسیا كيهجرت هده يا هدقملوا بلط ندنفرط نضرلثراق ضعب

 ارتا )تهج و یک ینیدل وا دعام متو هنسلوا هدهحرد مکید

 هدلایجا قلو ها بح وم یس٭ هازوا هدهحرد قحاقیح لندنع وض و«

 هکر ح هن راهطقن مهم تب دارامشا زکلاب . ردرطاخ دراو

 هکر ح هدرا هعبطم فنسأتلاعم هدلاح ۶ :دلوا هدنتد كتا عضو

 را ذتعالاب ینیدل وا یتلوا من نام هنل وصح هام «ژ راوی ودن هشاف و رح

 هرو ۋا ضرع



 او ءاحطللا فر ی - الا اذه

 مرطاو لاو هفربب تییلاو
 اهلئاق لاق شیرف هناراذا
 ملا نیم اده نکا
 ار نافرع کم دا اک

 س ءاحام ادا محلا نر

 یخ و ءاح یه

 نحالا ملکی ام

 هتاهم نم

 مس

 هتعس هلال وسر نم هقتشم

 متلاو مخاو هرصانع تاط

 هاضف و ام دو هف رش هللا

 ِك هحول ی هل كاذب ارج

 هب غ روت نع یجدلا توت قشس

 رع باک سمشلاک

N OIE 

 مركلاو قلا نس
 هدہشت الا طقال' لاقام

 غ كاب قلعت مدهعتلا الو
 مینا و ضرف مهبح رشعم نم

 مصتعمو یحنم مب رقو

 < ناتا هنر

1 
 ماکلا هب موتخمو ادب لک یف

 مہا اوناک قلا لهادع نا

 لبق وا

 ممیا دعب داوج عیطتسیال

 ناو موف منا ديالو یه را

 مهفکا نم اطسب سلا صقنیال
 اومدع ناواو زنا نا تللد نارس

 هاهاح تنک نا ههطاف نا اذه

 اومتخ دق هللا ءاسا هدجم

 هراض اده نم كلو رسل

 محعلاو ا ند یرعآ برعلا

 مقلا اهفارشا ن

 مه لق ضرالا لهاریخن»

 ٠ قلا نايب
 ۰ ِ ب مس

 اد هلوا را هللا رشد. نم

 ۱] الا هلا اذه تا نم نيدلاف

 ...اذهنم كلوق سل و یهدنجماكنهد.صق هدلاح وش

 قلواداع هروکذم لئاس هدداطخ ییبدل وا ی وح كس

 .رلک مزال
 كفل ۾ هم تروص وش ن دال و ۱ ك هد روح هعف و ایرح

 هد دل .هح قلوا سما هامع E هر وص ييدسا ناب

 نیدیام)ا نیز ۷ وا كماشه کن وح . ردحیجرت ناباش

 رومءاط هنیرقلابولو یر لت مضح

 9 جک نات ناتو
 1. و یبلوا

Eهر رمل زارا  

 ینبدا وا دمب یسمروص هید ردمک وب هلتهج ینجهنوق وط
 رار هلقلوا نمضتم یخی رعت هما شه ء كقدزرف ردف

 هنر ندنناوعا هدلک د E یعوط ندبغ وط

 اد هدایز اهد وشراق

 .رونلو هدناکعا

 یحمر ویدیاداشنا ییهشاس هدصف

 همطافن ا اده) :هدفدصو صوصخ | ىلع

 ا
3 

 ا ا هاط کاکو کردراوهد لوق (هلهاح تنکنا
 .ردهناکز ان اهد لوتعم اهد یهج و هماشه هدانعمو

 نوجا كىو هحینلک هلساح كفدزرف هدر وص ی

 که رو راوج هدنح راخ هف.ط و ها وسنلد دیا دار اهماشه

 مک یاوجو «یارج دور شما را سحرب یناه ریایب
 ناشاط ندناق قامعا ناشورخ لسر هلقوس

 ارا NC ردفاک یتملا عارفا ا
۱ 9 ۰ 

 لد وما هر

 ہد۔ےو
۰ 2 

 یتهج یسلیهدیا لاو هماشهكنبرب ندماشه ناوعاو

 نداملانیز ترضح هدماشهر وضح «كلا وس هد وب هکرملق

 ۳۲۳ تكعاحوا نارتو ندفرط قلخ نوجا

 كمهملی ر ونادىم هتاکت راكماشهیاّوس لدوبهلا یدع

 ر وشراف هماشه انداعو قرهلنارواط لوا اهد هرزوا

 شلدیا دارا هلآ بارغتسا لاک هدننکش صالخا "هل
 .ردلکد دعنسم GÊ ارظذ هنلوا

 یربیص ینطصم راو یدعبام

 هتتک ام 5 یهو لاق [1]

 یسهعبطم كب قاس دما لع ت



۰ 

 ۲۱ = ددع قلا ناب دلج یجنکیا هنس یجنرب

 ۳۲۷۲۵ هنس زوع ۲۷ یف و ۳۲۷ هنس فب رشیجر ۲۳ یف یىل را رازاب

 ردراکفا رشان كنەنمالسا هملع تمج

 : لوئسم ر دم ارج رس : زاسما بحاص

 : هداز رامعم ندنشافلخ یملق نوتکم تخیشم ندنرلماعسرد ريح خاف ندنرلماعسرد ربح غاف

 ىلع لا ی ربص ییطصم مار دما یر
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 تاجردنم

 قح ینطصم . . . . همهم فئاظو نوچا مارک نیظعاو ۱ یولواایهاط . ۰ ۰ ۰ ۰ . ۰ « ندنفلاص مالسا عرات

 || لاع دو ONT . . سابعقن
 تایبدا ESEN <. SAE هک
 يعل . هم هه و رد EAE EE E 1 نوت دو

 (یارب هلیترجا هتسوب ) ینرجا هنوبآ
 : نوجا هربنحا کلام : نوع تیلوو وا

 ا شورغ ٦۰ كلهتسرب

 2 3 5 ۳۰ لائم
 ی ےک ر کے و

 زاملوا هداعا قاروا نالدا حدد

 : هر راق

 یسامانلو E ر را رظن ینندنل و شدا € هب ون ثداحاو هع رک تاب هب ال اتم کا

 .رولوا احر
 ج 0 ي

 تداعسرد

 یسەعنطم كب قاس دجا ۰



 ندا مالسا راز
۵ 

 فانم دع ن مشاه لدیربمغس مارک دادجا

 تام

 تمرکم قرف ید تارا هما ها مئاه ترضح

 یسدلریخ ےا كبرع ) یک ینیدلوا راکشآ هلبا هرفانموش

 كفانم دع « فانم دع یسلرخ كلا كلر ةه « رضم

 ى یسبلریخ كلا كمسغاه ىن « مشاه ی یسیلربخ كا

 ندنفیدنارای یمدآ ىب كقح بانج « لاو ۰ ردبلطملا دبع
 - ربخ كانوا نی هسشلریآ هقرف کیا تقو ه اراتعا

 هل یر ناع يا قرالوا هددلاه 6۰ مستر هنت

 برعلاریخ ) نلیدیا تیاور ًاعوفم ندنرات رضح امهنع
 ماه ونب فانم دبع رخ و فانم دع رضم رخ و رته

 اتقرف قرتفا ام هلاو بلطادع وتب مثاه ی رخ و

 د تدح (اهرخ ین تنک الا مدا هللاقلخ دم

 قآهتفه یفو یناس < یدا ء ید روللوا رم یرلنوک یسرا دازاب

 ی كمشاه ی هدهلبا
 ٤ء

 ۰ ردشعا دی

 ۳۳ | اطا ساخ یارتف هدخ مموم
 هدهع كمشاد تاج ی هلحمه هفطو ) هداقر ( نالوا

 ٤ مارح رش لاله هنس سه هلت هج شدنل و هدنمرک

 كنهحک ییدسا ما نا هرهح ضرع ندقفا 2

 ۱۱۵۱ الا كیهه مش اهل یدرپش یه «یمترپا

 هراضح و دانتسا هب هیکب اب بویالپ وط هفبرش مرح یکم
 : یدردیا دارا قطن ر هام وش اط

 0 ا( ىو كع ر!

 ۱۳ لوا ییرش كاا. ..للمكم كا الع
 ۳ ما رف

 ته جو ی

 دال وا یي> نباح NEE هلن رع ترعلاتاداس

 هاقلوا تب ناريجو همک یلو یزس باخع الا ندلیعامسا
 ۰ ۳ کا 2 ۱

 ضرع ههالا هما کادو ینارم> رسا باما

 رم ۰ ۶ ۰ 7 0 ۰ 2 ۱۰
 هر وب هاو رط نوا I رب رب هرز وا كما تامخعل

= . 2 



 قحا نایب

 شما ض وا هلاز هو فعض هلرفستحزو شع الو هغار وط

 كتببلا بحاص رلنوا . ردکجهلک راوز قاط رب نالوا

 . رددباع هزب یراقلرادنامهم ندنراقدلوا ینامهم

 قافلا یهمک نیرفاسم رکا نارحبقحیر كنالعم یاب

 ۰ | غیرد ییردق هرذ یدیهسلوا مام كج هدیآ

 وش

 هزسو زی
 هلتهج مغیدلوا زجاع ندنو .مدزاع ولو هدتنواعم فلکت

 هجاح اا كرهدا زار ءا نیعم رادقم ندلالح لام

 وزرآ ی ارتشا هربخ صا و : ندزکجما . مدیلبا صصخ

 SAME ا وربب اکب ندیا

 یاضرو قلوا مار ا هه تب را ور « اد ۳٩
 لط ههلیا بصغ . نیسلیرب و هلبرکف كما لیصح ییهلا
 . نیسالوا شلدیا هدلا هلا حر عطف « هلا

 هقانم هل رک دک شیر فمراکا هرزواهاع رز قو

 یلاوما نالینالپ وطو راریشیلاح هلام لدب هنسهچردیا
 . یدراردیا فرص هنهل عضوام هلا عضو ه ودنلاراد
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 بولوا ( ورع ) یمسا لدا كمراکلا وذ مشاه

 ینکیدلدبا قالا كنه هک( ءالعلا ) ارخوم اکو
 : هک هالا یر ا نوع (مشاه) . قدتهزا

 نکروولو هد (یزغ) هدر ندنسهراجم راقسا
 ناربح كرهدیا روهظ طحق رب اسرفامحم هدمارح هدب

 رخ ینرلقدلوا هدکمکح هقاضم هداماا قوف كلا
 نوا الماک هلساممبوناص یاتم ی دنا نا و

 ههکم هارمدبا اشا ( تایک ككا ور رو
 رھا و

 شاك هلاح رب زاغناط ندهلاون نادقف كهللاةداب “لاها

 یتیدل وا
 ییدربتک هلیوص كنيرلتا كرهدا ځذ ینراهود لاحرد
 هن اکد زطح4 نالو هد ص بو ریدبای در ندکیک

 تمدخوش .ردشعا میش هبوسلایلع هدیرلناو شمریدب

 مرکوا قرهلوا یسیرادت:م بجوم كل اها یماشخیابح

 : یشراق هراک اهر

 هدندورو هکرابم ر .

 شمل ۱ تابح كر ندقلجا كنعوحو

 و

 هفیحص -- ۸٤١

 هموقأ دیرثلا مشه العلا ورمع

 فاحت نوتبسم ةکم لاجر و
 هدا رک وص ندر هک رله و دنا گشت هدیزارط

 (ندنیدپاب دیرت ) ندنکیدتیادیرت مشه ه (ورمع) بانج
 . ردشعالشاب هکملسهد (مشاه) ینالوط
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 ندازف شش هل یهدننارغ هک كمشاه بانج

 یتیدلوا یوفطصم راوکرزب دحو یوبل رون لماح
 تامظعت هنسهنالصا تاذ « باتک لها یاملع نایالک [

 یع وا یاسوس مراکم تسد و

 تدوعو تعیزع تراجتیارب .یدرارایاص رخافلا مظعا

 ماش ییدتا

 . راردیا اما هداملاقوف

 اؤر نالوا یاقالم بایفرش هدنرافرط

 یهو ریایب تنم هتیراتاج یتیریص تمعن لئاف یارشاو

 یتح ۰ یدرولوا یرهاصم تلود یوج هلسو یرب
 هدموررصیق ندیا هعلاطم هدهبوایم بک یتسهنایشاه لئامش

 ۱۳ ی تا
 ندنزبق کا نالوا لاحما تار دادع لخادو لاا و
 لو اهم کمر و هلا یرادتنم لاک هس سا ینا
 نکل «شمریدلس همشاهبانح هدهص وصخ تروص ی

 نوح A E هاریقت
 د6 لر ص یاهن ار فوضوا وا و

 ثح نالتسمد رک نوح هللا هلاتمرب هم را لک تام

 یرو ندراجرزخ هدهنیدم « راذع ةفبفعوب . زکجهدیا

 بولوا ( یملس) یزو كل ( ديرش نرورمع ) ندراجلا
 تودک ههندم . ید رامشترمش هلبناونع ( هلدتم )

 هدنسایور همشاه ترضح یسهعا جاودزا هلبا املس

 هیهببط رهش هدنسبراج رفسر هلتهج ینیدناق تراشا
 فافز لخاد كرەدا حاکن یاملس هدسو شماغوا

 وا

 هب ( هزغ» بوقیچ هلو ارکوص نامزرب زآ كب

 کر هدنراشاي شب یعرکی زونه هدندورو ماع نکیا جنت



 ۸ س هفيص

Elقجهلوا ثراو هنهراکمو رخافمو شعا لاقتنا  

 . ردششا رب مت هدردام محر ی راترضع- بلطملادبع
 . ردارب یک ییدتیا لاح را هد (هزغ) مشاه بانج

 ( لووتر دک ( تلطم )امد کم ( مش دبع ) ندیرا

 هدنراتابح ترک نددحاو بلص هکردشملیاتافو هدقارع

 قازوا ردقوب تافولادعب كردارب تردو نانولوب هدریرب

 : ردشعلوا دع ندد را باغ یرلهمشود

 یولولارهاط

 2 فن =

 وش « شنیب بابرا نروک نایس یلاع دوو دوب
 ندنرابدا « رورسم ندنلافا كحمه اره رازهغعدعد

 هزالوا روتقم

 لکا ا اع ندلوم رک یاع دا هلوور
 ... ردحبه هدیرابدا

 نالوا ناور همدع نام یک نایرعا عیرس رم ۱

 رجنمهتناغرب هتناانوسنا هسردا دادتماردفه « رش رمع

 .ردتچ هلوا
 یتلدل وا یعسط و یدک را سیم تم

 جم اضف عاونا هدنرغوا ایند ماطح كراناسنا لفات هدلاح
 ت نا وک هدر ر «یراعا تاکفرا

 ردد تالاح

 ا یدک
 دلرخا نوچ نیمأت ینمهصخش,تشبعم كران الوانزهشیت
 را ود یرایدنک هدناحتما ماعوش كراذکید زوک هتقزر

 .ردقشحم یراکحهدبا ناما

 :كماخ هکزدوا لقاع هلعءانب

 دسر:راربا هسالمرب هکیهاوخ»

 نر ارا یراق یک هدم

 رو قزر و ندم كل زا

 «دسر راحات شب وح تفوب ودیه ناک

 قغا نایب

 . رولوا لان هنیراد تداعس «لماع هل تحصن

 قجارلندیا قوت ندمانآ .ردمانآ مظعا سان رارضا
 عفت رانآ هکردرایفص ندیا بولق یایحا هلبا هللاةدخ
 .راردبآ افص سک هلتمدخ هسات

 هیایئد - رارورس.ندیا رور. یاقلا هاا بولق
 .راردک كرهلوک هباقع هکر هک قرهالغآ

 رود ندنتحر یرلذدىا مامو ررمضتم ییداع «هملا

 .روییدیا

 باجما قلوا محر نوجا قلوا لئا هیهبهاا تر

 .روییدیا

 یرلترضح سصدقا سو هلع ها لص سالا مرا

 .رویروپ «محرالا ها لخدیال»
 تاقلا طلع « شب هلتحر راتالوا بلقلا قور

 ا د ا اوا
 لوحا رارضا یسنحه هسا فا تنا ء ناسنا

BYضەدأ ضرف تح الص و قح در . 

 ندعح یلدر وہ ناسحا هدز 5 یاطم لداع تأنح

£ 
 كنار هاب | مزایا هدهلادنع .هردشمهعا مورخ یورم

 قحر لصأ E 5 رسل قا را .ردق و یرفام ةرد

 ؟رلبا راک ماد هاب |مالا لمح ینع ون مه هدردیاروصا تردق و

 ی_رامالوا سوام ندنسهلا جود «قلاخ ت رصح

 قادروہ ناداش یترالوق هلتحر مش و نامرف هنیدابع

 ۳ ۱ - نالوا یقع ربع هی

 « راذدیآ خیرد ندف ول یتلمعز كعح و  تمعت

 تمت لاما َء تما مورخ هدنن راد هرات کال وقت هم زفاک

 . رارولوا
 ۳ روت نالژا هدرلآ هاناف ةوامع «ناتنا

 یتفقح «ردتمعت رب ی د تمعن رکش» هبشا رون هلتاده

 ۰ ردیا ا تاش هاتمعن عیذوت هدرالکآ

 باستک | هلتهدخ ههماع تمالس ,هققح ترع
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 قلا نایب

 تحرودو ره س نا هدهماعرارضا یینع .ریلس هنل وا

 داذتسا هک ر زارع هر

 . نههدیا جازعما هلن ع هدنفورب چیه

 هد كا ا ر ض «دادتسا هکنوح

 ...ردرامدا للد کا ءرادنتسم

 « دصقم ندهساف تابح هک راس هدرا رشا نک راک

 .ردب رابع ندمارب ادص 0 هدلاع هی

 شوخندقلخ هدنراناء .كرلنالوا زاوآ ذی هدنراتاح

 هردن دهم دب داوم ی راکچهستشبا ادص

 هدننابح « ناسنا هکردهدنسهاثم نوف وما غر «ایند

 عاسایادص وا هرخالا هسردیا عدو ادصر لصن ۹

 . ردن

 : مکح اش ر نالا هتود رظن ی هقیفدوب هتشبا ۱

 «شعا ادص شوخ ر هدەق وب نالاق یقا»

 تازا خاص « شاوا تمکح زاسهمنمز هلعارصم
 د ادص شوخ هد ربع

 .تابح مع دلوا زادرپ هوکشمدره ندا وا

 هنردتمعت ك وب كا هدتققح

 و .زونل وا نمات ا هب دبا تداعس هک ردتمعنر

 لزب هسا عش « رلندا ردو ی ردو كامضع تمعن

 .راردبا دوعسم ینرلسش هدابقعو ادو د وهح

 « هداسد كره تمعن یرم »

 « هل ومص مهد تمدح هقلح »

 « دونشخ كهسردیا یتیلخ .یتلاخ «

 RD رو: وا داب ا «

 لاک دوم نیمالانا
 صحت: سس

 ۳ ا «

 تربسو لضف قحا لكد هلتروصو لکش كتساسنا

 اک ر هدتهادب دن رم ت یجهدیا ی هاب |

« 

 هفیحص -- ۸٤۷

 EE هلتساسنا كرات اسهدیانقس و ءلاردا ی

 شب رلاف تراع ندنرفافو ی

 نا ره - نوسلوا هسا رولوا اا یتهام و فاصوا
 ا رقتسعو تبات هدلاخر ءزدضورعم هرغتو لوح

 هردریاغم CS یسهفلتحم راوطاو راودا

 یودمره نامز توا او یا یهدیاش مد

 . ردقو یرادم رب چیه هنسهلازا ك واخ رو فعض

 ندنارناتثاربا یناربثات یهدلامکا مایا كنلاع قلناوجوت

 ۰ زامهل وا 7 همش

 هل  تروص و

 عطقنمرلدما قرلوا نايا ندزویره یدنامردوزج
 هاهجو رب چه ندندالج و توق کسا هت الشاب هغطوا

 هرکص ندکدکیعد .زامهنلوب یناکما هناعتساو هدافتسا

 ا
 . هل دیا ترارح سکهدنتبدوح كربرهمز هلیازوع بات

 هضاموهشاس لاوحا نالوا لاوز نیهر یتاسانمو هقالع

 هحننل وا قالت هتماخو و دنادش ییدابا هارا كلابقتسا

 هل رضحتسم و دوحوم . نههلیا لکشت دانتسا رادمرب

 ندنوقو تور یهدضام . ردوا نایاش هداععا هسیاراو

 نقیت یتیدلوا یاکماو هجو كعافتنا "الاقتساو "الاح

 هتسادوس قلوا رارفر هدشاس راوشمو روط هدب ویمهدیا

 . ردکملیا راهظا هنانونحم تلفغرب كمشود

 - هنلوا ضرف مماقو بساتم هلتفاقو مسج یاناسنا

 هحردو دح رب هروک هنسهئاد تالبوحم و تاریغت هس

 دارن وایلست لاک نوک وب .زامهلوا لباق یریرقت و نیت
 مسج هلبا نوک ان وک ضراوع فاع هدا لو تدمرب

 اعدایناصقن ارظن هارغت نالوب دبال یلوصح هدنراندو
 ۰ بلک مزال قنلوا

 هنخیدنل وب هدلاک هبترم هحقلناسنا ییالوط ندننوارطو

 لاوزكتتوارطو توق - نوکو «كرانالب رتسوک تعانق

 مکح هنیدرجت ندتناسنا هاب لکد ندلاک هستم = هلبتهج

 .ردبا اضتقا قعلوا

 نسح او تماحصضو توف نود



 ه یواسهو نساح هحنسهفاتحمراوطاو را وداكيابح

 E کیست
 تح كدوحو نالوا تناما رب قحا . ردنا نمت هلکنا

 رار هلقمالاقیلاخ تفورب چه ندانتعا هسهظفاحم كن وق و

 ندنا یهیناسنا تالاکو بوشاضوا هلا مسج زکلای

 هنلامکت ا كنهبحور تاحاتحا هدیولبا نظ تراع
 جاتا یقبخو تماد قم وب لساکتمو لهاذ هدقم شلاح

 ققد ەد یحعآ هدیساروش رد یحهلرا

 كج هریدتباضرف شدن وقول نوا یمسج هک ردبلاج

 زا را تورو کا یا تد ووم هدنروص

 تکو توف ا کا مدرابالوا لما صح ها

 كح هلبآ مازاتسا ینسهعاضاو هلازا «هدایز ندنسهمادا

 درو وا دوم تالباع و ت الا
 هد نول راق. ندا هطساور ندب و مسج هحابح

  تاکرحو لاعفا هسیآ ریا دیا یا ودع د وصةم هباق

 كملسهنل وا رادو افتک | هدسهچرد لادتعا هداه

 زامهلوا لباق كمامشود هطارفا و كامها .زالاق یناکما

 . نعهدیا شحمهنسح مان هدصوصخیه هسیا طارفا

 . رولوارحنم هبیرخ یتاهن .نمهلبروک لوبقمو لوقعم

 ضارعا هوجولا لک نم ندطیرفو طارفا « لاک
 اح هبات . رولو توم هللا یسهظفاحم كلادتعا دحو

 هدنباهذ ترابع ندقم شلاح هنلامکتسا كنادبا فرص

 كلاہشمو تاصارتحا نالوا ندیم تاباحا قو

 هلکلاب كنبرادتقا تمناعو تمواقم یشراق هتنابلغ

 یاوق برخ هحشتنلابو هرخالابهج«ببط لاعفا هلي السنا

 .رلیا توعد یامهنا قحهلوا مزاتسم

 ماها هنسهظفاح كنهبندد توقو تحس لصاماو

 هام كساسنا رار هلکمالدیا شومارف الصا یعوزل

 یغیدنلوب هریرسو لضف لکد هدنروصو لکش یاقلا

 .زامهلوا نکع ًاعطق هدکماعا میاست و فارتعا

 تسهاو عود راطنا قح هل وا فنطعتم هدب مچ

 قلا نایب

 هب هناسف تاصارتحا - هیاغنالوادوصقم ندناح هکنوج

 نکا راع ندلئاضف زاریاو زارحا - هما هلغ
 تالباع وتاحاتحا لکد هلتعس هب همم تاضتقمهد لئاضف

 .ردنکعهلکملیا ماها هنلامکتسا هلبا یریدقت كنهبحور

 ۲۳۰ ترس تا رك لئاذرو لئاضف
 بولغمهننا اقلا كنساوهو شا .ردامنم هطقنر رب ینردلوا

 و ك راوشد كلا تقعن لئاضف قیرط هرلنالوا

 ۱ ۰ لناذر ءاد هدنوجما هک ذا سوق سکعلا

 . رولوآ لباقاو رممعتم

 اضف . ردمظع نیش نوجما تیناسنا تلاهج

 . ردعلا دردوا هدیدلومو ردصم تالئاذرو

 * رولو تا ا لع راونا قحا هیناسنا تانناک

 نک لوصح ری كدصقمرپ چیه هدلاع « زسملع

 لاح هم تکرحو

 چسه «كماملسب .رداربم ندهدنافو عفن « رداطخ هدولآ

 لعف مھ نالوا دم هلهح ۰ ردلکد

 ۰ زامه وط یر كيهتماس ه | هحور سس ۰ تفورب

 «تاح كمل . زامهلوا هلاسو هاب م الصا هلتملط روت

 .ردملع د وصةم ندنابح هتشا راک نع هدكماملس

 .ردقوب قرف ندامت هسناشی هدلیب كيب ولو هليا لهج
 كساسناارز .ردنرابع ندوالخا بده هد یس اغ كملع

 عفا اعطو 2 ناشوا م زلّسه یالخا تیدپم ۰ ردهتساو

 تافص و تاد هز ندا و لئادر . زامهنلوا دع

 هاقح هدم تعم هن ندمولع باحا نالوا شمامهدیا

 .ریلس 4ل وا دامد وس یک تاذلا هل < ربا هداتتسا

 .ردیا مازلتسا یتساحم | هد كن هسملع لئاضف قالخا ءوس

 كوالخا وس البو تفا مخو كلا نوجا تیاسنا

 ۰ ردننابرمس

 ناه 4 باش یردوحوم هد كن ادواح تابحرب

 یک ماہ هدنراهیناف تابح + رلنالیبهدبا لصاح عالطاو

 ی ی اه

 ۶# ۳ ی ی یو و و و و فا



 قلا ناس

 رارالک | هد یتفجهنمهل وا کک كتکرح ءاشیام ا
 ر س بولبحا كلامعا رافد هدنل ولح ك س ردقم مد

 نیزسقعلوا لاها هلیب یسهطقن
 اک | ی رلرتفد هد نوجا یرلکدلس .

 یفج هلیفاب هابسح ک
 رل ربل ب ناقلا نبع

 ندی راسم . رازا لوهذ الصا هدالماو میظنت هروک
 اذ هر هلا یلاهمو باتجا

 هان تانک ره نا یخددلوا لئاط یو ثع كیهمناق

 توعد ههساحم اقاطم نامزرب بولاق راک هتناب ییدلس

 ر چسه ندنتناسنا كمامهدیا نشو كرد یتکچهلبدیا
 تا اقلالرلنانلوب هدراکردوب .ردکمابهلبا نان او

 SIE اتم ۰ ندمدسآ یتعواطم ندرک هلماء هب هرن اسقا

 تابح . رلردنا تا و ت

 هقش ندک امنا هناتتمو تاقوذ نالوا نار جتنم

 هلسیادرف لکد ییاسح زور . زالوا یسهشیدنا و هه
 هدنراهونرک مدت مد نوک وب نرک اا ی

 هل قرهلوا ناشفا نش هب یناسنا فرشو ناکم و ناو

 دوعوم هداقع هده « لئات ا روضحر هدارند

 هشرخت مرح لاو اسدلارخ . یا را
 . رولوا قدصام

 هلسف تاذلب نوجا یتساو ققح كقالخا مراکم

 ردهناک سو قدام وا غراف اللصا ندهبساحم و هدهاحم

 ررنضتم تفوزه كرا تقلق کمر و شا

 دوشم قلاقح نالوا جاتح هانا یراقح هلوا ماتمو

 هبادرفیاسح كو e تصرفو تفو . ردند

 كلن وکرب ارز .ردکعد قمرجاق ندلآ ییاسح « ققارب
 تاسح فان رک ییا هسا رولا زاها تک

 هکدتیا 2 ارت .تایاسح . رزاق ص و رعم هاو اه

 هسل وا مادقاو ا هرعخالا < رنا توعد یدک

 لاهاو بست زامهنلوب یناکما قمةج ندنجما كدبا هلس

 هناسح و تقاع هظحالم هدشرارب چیه ۰ ردیا البتسا

 . زامهلوا لباق تاعر

 ادر یش ۱ کلر وکو هسل وا هل یراع

 ندتسها ولو رلز ال وا ریدتمو لقاع

 ۰ نحو دا رام

 شومارف یفیدنل و ااه هر ضورعم كنوفوس

 هفج -- ۸٩

 یندلوا تفقکتم الفک و ا لرارس هناک ۰ ا

 ریمطق وری -- هدتمظعو تّزع روضح « هدمظع مو

 هدنناکرح و لاعفا هلطاب ینیدنلوپ روبح هاطعا ییاسح

 دد را وان لس قعارواط الو دقت
 2 یر تھ ررر ا ا را
 لوح قوحر نایلیا مازاتسا یروبحو رورس

 و هب اد شک < روءدکملا جاتا نر ورق و. تمادت

 تماللسو یخ ع فاد نک و قلت هبا نزحو
 ندعالطاو راظنا

 هاب وقع یرلکدتبامازاتسا دساارا و راقلانف نالس هلاق رونسم

 . ردهدقملشالک | هرخالاب ییلدنل و

 بجوم یناببرک صیلخ دبا یساملوا قالت بقعرد
 هل دیا افخا ندعالطا راظنا كنيواسم دوخای . زامهلوا

Eاو نیک ی فن  JES 

 جک را اقلطم نوسوا رش یا ی رسا ترحو
 ا هعل سناکما یامز نه تارک

 كلماشود هتلفغ + قماللق لاخ ندق هساخ هقفدره
 ردازح مزاتسم

 تسرد یاسح بولی ینشیا حالفو زوف . ردمزلا

 هل رلباتسح ش وهم 3 راشرا جسم ت رد رسم هرلنا ا وط

 سم لک هب هرارب یسهواب يا كرلناشا سعوا

EEE 
 ندهعاخ س

 مزال قماملت وط رود ندهاشا رظذ هصاخ .

SSدعا دعا هتفه اار هڪ نیمه رب ولامحا هاش  

 طقاس هالذخ علوم یرلقدل وا قبال یرالعافو یهاظ

 كح هلس هلاق ناهنپ ها هدعح ةهجاوم ردەدقملوا

 تود تنهام یشره « نکه . زامهلوا رر . چیه

 طاق قافوا لا لامعا و لامفا هفاک ردناع هل سەما و

 ۰ ردط وضم ردو هنناکد و

 تاع نسح هدلاح یه .ردراو لامحاو ناکما قعادلآ

 ھن ةسأعو هدهاع زدصاخ 2م

 هدەن قع ادل | هب هدیاسح مو

 اش راقم ەد
 امطع تداعس هدنب رادو رهظم هتادهو قفوتاوه تارا

 قیفو دما :نیمالانبا . ردربشیم ها
 ن ی



 « كلاحر هشاس ةرادا : نوسلر وس هظحالم

 كدادتسا ناکراوا نادوفوا تحر هر ..هراحاخ

 ؛هلاظمو تایدعت هی وب یرلکدلبا ارجا مازعو عنامالب

 ندلاهح هزمشل وا داشا هدادندرک ردق هراس ها وص

 ؟ ریاسهنللوا روصت بیس هن هقشاب

 ندشاب كن اعع ورملو هلا ءدب نده یاب نوکو

 هبنیارخ لاح رب كج هیهیدیا قرف ندنرب نیخی هشاب
 ؟ ردلکد تلاهج رثا یلوح

 رببدت كقلخ فنص ره ینغو رقف « كحوک كوس

 دارادو تور کک ؛ هددرادا روما ری ودیو تکلج

 تكنیرلرر سه و هرم لو | تالکشم راحود هدهمو تا وقا

 ۔یراا تلاهح هنس رلاع ولو تربح 2 هدداو ۱

 ؟ زرا هل وت بیس هب هقشا كەس زېد

 بولاقهل تامل ولردیه < یسهحفص یه ۰ یروط

 ندناداح قیاوس ناحا رلهراب زالو وا هدم بارا

0 

 0 یر ا ا كا 53

 « زمغح هالك 1 Es كس زمغج هفابهزمارطا

 ندع قیرط بوشلاح هلزمغلراو نوتبو زع وق نوت
 ر و ز زمغح ات ۳ نوسل وا ه وطخ جافرب هدقرو هس ر

 و هس هدف رط

 هتسراو ندنمقس داتعا كم هک ناتو و

 رخ یه هغ « یزمغیدمهاب یش رب

 ۹ زی یی هجا مات ا ناعما هلا فاصنا یزمغیدمالوا

 ناح نمشد هب < ناما ف هب هدهحضا و تعح وب هتشدا

 بولوا ریسا هدنرهف و روز هج كلهجر ناماس و

 ! ! رر دام یزمغیدلاق

 د ندرظن هل من ید اه

 ۱ كب یت لالم رضاح لاح هلنمهزخاف

 یلاوت : : هديا ئ كلەس ردا ق

 لوس کت قاسانش قح هللا یارتعا نده . زرولوب
 رب

 قلا ناتب

 ؟دلمدادجا ؟زرونلو هدننریغ درج یزمسقن ندتیزح
 جرادم یراقدلوا لصاو الضفو ًاملع كزمارك فالسا

 یدروتوک توللکو وتن ىز كزملهج هسا هت الع

 ا اتركم ا وا کز
 هلتلفغ «یلاعایوا قترآ

 .صح و هکرد

 ردهلصف رد چافر رب هدکلبو

 زود وک 9 37 یغددلو ها E ور توف

 تافام فال ردو هه هح رد ر مر و زر لا شلاح

 ل یا ك ینکچ هام هلوا لباق هلفراعم ق

 دلها رود یاهح نیسزامالو

 یو ردق تورم نمد
 حس 1 ۰
 رد هدنافراع رظن

 قح نشد هلق رعم نمشد

 تلودو ر 6

 مهم ندفراعم ۰ تکوش و توق هوس ندفراعم نوجا

 کز یمهعا همش الصا « توا

 ۶-931 ندفراعم + تورتو و هطساورب رهو

 نما یامةتساو میس یلاح یلصاح 6 تداعسو تاحرب

 IE وات . زامالوا لاک

 ترس رب رب تی لب هوم

 یروصت ربه رو قوشهر

 ی وصح هدتبس) لوا

 a دارا دات ل هدناهح ردق راعم

 لاا ل 9 یمقح وب ها سم 0

 : كثملاراشم

 ا E رس

 هسمزال دادما ندربغ ندرفظ سک كما

5 
 ۱ یدافخا كملبا ناغرع باب قو

 ر

 رسم ©

 هسمزال داد

 ال دادجا ترغ هدنکلسم تج

$ 
 ندراک | دعاوم همشود هند مآ حالص

 هسمزال داعیم هکیدوصتم قا هلهج لاوز
 رظن E هدمهم ثم ول هد یرلتس

 ردمصتم ین یداح# قح

 ا اا

٣ 
۱ 
ً 

| 



 هنعات صهلم تدوحومو هعامحا تاح ! هصالخ

 زکام یغیدلوا فراعمیحاو مدقا كراتمدخ كج هدیا

 یجنربردق هبهجشراو هنابصق كچوک كا هلا هدب ندناالو
 زبح كلدصم یلاعم دصقمو و كج هنا ریدق هدهجرد

 کهداوی وا كراتموکح نوجا یسملیبهلوا لوصح یارآ
 ناعم هلا كارتسشا هدهجرد یحرب هنناثشت و تاروصت

 دا یک یمرتح بحاص نی یی E قجەلوأ

 ی۹ طبخ تار وم . ەل تا املا و تاباق < ن

 2 هدیا كاردا هدایز قوح كي نادر ات عطل

 اد ندرلتاذ هل وب كنطو

 حور ۰ یسبوط كا . ردکو یب كپ رلتمدخ یکیدەلکب

 تیاغ « هنمهسادتبا فراسعم نالوا قر و تیطورشم
 هرلتاذو لوا كا

 . ندتناطف و تح باحا

 یمهفطو تمدخ ها لعرب مالعاص

 . ردیا هجون

 هدررتسوک انغتساایو رون وشودشلک اب راتاذیلتربغو

 واو زجاع نديم و هکاح یررضو عش ا

 هب یلاها نالوب هدنمکح لافطا تیاصو جاتح هلتشح
 تمعت هراوک هنا الا و تسلباف تلح ره ٤ ی

 نادته كراهركح | رطح یاطتقا ها تآرع

 قیعو . قعایوا نوا زمقلخ هسرولوا كجهنلكب
 نارک هجردو .زامهلوابصن قلوتروق ندنملظتلاهج

 هدتااهح تملطر قیمع هسم و « تافغع باوخرب

 هابا هدافتسا ندنتنکسمو زحعوا كقلخ . هکردعبط

 یراتداعسو لایق ةامرس یلشابلا قلوبوق هفاستعاو رظ

 تارحو قود دن تن ات نالوا

 نوجا موقر, رکید «یاصمو بئاون كموقرب .درو
 مکع « هکردهدعاقو روتسدرپ هلبواوب .رایا دناوف نیمأت

 . ردلماش + هو نامز یه یرأتو

 , لمحمرغ ها وتخا یا 2 ۵ و وط

 كرهدیا هظحالم هرزوا ی آ هجو یروصوا هلع ءانب

 . مروح کمرو تیاه هدارو هراهیحاصم
۳۹ 

* * 

 ۸۵۱ س هنیص

¢ 
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 ۳۲۵ زوع ۱٩ : نوک یرقم

 لوا نامزر هجا هدهدزب تما تادا لص

 بخ یف رعم ناسانش ترص مہا صا او ؛ شادنا ریدق

 شعاقوس هناعلاطم هڪ | عقاب E شمرود وشود

 ندهلح وا هالدا قالو عا یتسات داح كر وتسد

 یواح ینحشرا [۱۲۸۹ یوالایداح ۲ع] هرزوا قلوا
 ۰ ردیا قداصت هتل ون رظن یسهمانماظن ه.م و فراعم

 5 ریا هت وق وا هنا طورشو دوق هدهمانماظذ و و

 7 هروک هتناجماو هدهب رف و هلع مھ هدامیجنح وا

 یتکم نابص رر لقاال هده رف یبارب دوخایو لح ییا
 یتکم مالسا هدرهلمو هیرق نالوا طلتخو قجهنلوب

 کم هملمرغ لافطاو هقشاب

 هساشنا یراصم 0 نابص 2 هدام ی درد

 .ردةحەلوا هقشاب ی

 یسهراس قراصمو یناصصح كنب رلملعمو یمهب ریمعل و

 یسهممومع تاه كنرلتعاج نانلو هدنسهب رقو هل

 .ردقج هنل وا هوس ندنفرط

 ندیا اضقا نوجا هبنابص باکم س هدام یعنش

 . ردقحهنللق نیست و بام | اقفوت هنسهمانماظن رلماعم

 هدهنابص بناکم مدد دتسددام یحتتلا تك همانماظن وب

 هدیدجلوصاو خرمصآ ینیداوا هنس ترد تالبصح تدم

 .رویلیدبا رکذ یفجهنلواسیردت كراسرد وش هلا هجو
۶۱ OE ۲ > ۰ 

 لئا و قلعتم هفاللخ ا بس دی و 2 و نا ر# ت افلا

 ص ےک باسح نف ج ل ےلعت SE مع ت

 عماح ینهعفان تامولعم - انفارغح ےک یامع را

 ۰ هلاسر

 هدهدراهدام نالوا ردق هبینحوانوا ندحزوقط

 هتشابنوا ندنشابیتلا نوجا ثانا لافطا هدهسنابیص بتاکم

 ردو هنسشات ر نوا ندنشاب ید هدنوجما رو 5 لافطا

 هنتکمنایص هد رقایو هلحم رب ؛ ین دل وایروبحم تالصح

 دوجومثانا روکد لافطاردقهن هدنس كج هلسهدیا ماود



 ۸ 5۲ — هفج

 نیدلاو نالوا اش هلیسهشاعا دا ایا و ا هسا ا

 ماظن هاتف رعم سلاح راتخا نم یتسماسا كن راقاو

 هنی را هلعههروک ذم تتاکمكرتافد كج هاب ربا مت یر زو

 ندلافطاررح یرلمسا هدرارتفدون ؛یچ هلک مزال یملست

 هيرو او هام ندنفرط هحاوخ ها رول وا ا ماود

 نیفای كا او كنيرلهدلاوو ردپ كرهلیر و ربخ هتیراتخت
 هتکم ینحوج قرهنللوا بلج هتسلجم رابتخا كن رلابرقا

 هدنفرظیآ رب :ینجهن وا راطخاو فلک: كتب رامردنوک

 كنفجوجر هنیرزواراطخ انالوبعوقو هعفد وا هدلویوب
 هسااردا ققح در کم هن تردعمالب

 زو ندشورغ شب هروک هنیرادتفاو لاح ندرلهلوقم
 یسهرادا فراعم و افنسا یدو یازح ردو شوغ

 یر وک یرتات هدكيو و ییحهنلو اطعا هنفادنص

aکم 9 ندتف رط هلع ا  

 نر دتا باح ا ی رلالوت وط یی 0 نده ريج ا

 : رونایدنا خرصل ى 1 هحور هدراذعا

 كنحوحر هنساعطاب هاتر ۳۳ هاح تم روت ےک ال وا

 یه ر ونعم و هسناسح ضاصا عام هتف رعم و

 .قلوا شیلیا نم

 هددولوایبح و ار تامدا ر تر ردق ی و ربع سج ۳

 .قلوا توش اعطق جاتا هما دخ سا ج وح وا

 یراتفو نمرخ و نکا ییحوح و ا

 ` تروح لاغشا هللا كاحتفح

 E ف تیک وح ےک تک اهااو
 : قتلوت هدهفاسم

 قمالوا تم هداحم ینددلل و كفج وح -- ماش

 ۰ كمهعا تافک هدیولوا او

Eلحرب ا او ا كنحوح —  

 ۰ كملبا ققح یادزا بو وفقوا هدص وصح

 قرق هکیلسهلشالکآ لزوک كب ندهطوسبم روص
 لاقطا ؛شع وشودلفارطا هحق دل وا زمتموکح مدقم 4

 : ین رب هرس

 : كلافطا نانل وب هدایصحم ناسا ا ناس ین

e,؛شم هتسیا كما تن اص نده د٥ ض رب یک ت  

 نیمز هیاشا . یهفطو ندا بنر هوبا و اد هدهع

 ۳ تلاش و اا قید شمال رضاح
 تلاهج یدا هساوا شمامهلبدیا تیاعر هابقح هدهنس

 یدزالواامرفمکح هلتمظعو ماشتحارب هنضو هدزمکلم

 نامزرب زواحتم یهنس زوت وا هصاخاب ؛یراع» هکهراح هن

 !یدلروک قبال هطاقسا ندنافتلاو تها ظن هدایز كا

 ع رج هه زانعا یاروطتو لاما دودح
 هدتققح ؛فراعم هدنرظن ریاکا روصقم هلافاو تور

 ..!یدلدبا دع عنام هلاک, هنقفرو ضوف كتامو تلود

 رهظم هتغر جاور ینادانو لهج هدایز كا هلتسانموب

 هداف و تاذ "هلوفس تفرعمو لاک باح ا :یدلوا

 .هحردو كنربغ ..! یدنلوا ناسن و كر رشحو راوخ

 :یدلدا اکا هد هل س

 یفرعمو لضفدنلب تبص ؛یت
 كلهنس ردق وب زوب ىلا ندیا راشتنا هناهج راطقا راح

 كبابسا نروتوک بو لکو روس هلالحمضا "هکرد یزعلود

 وشو دح هرخاف رام

 كرد كاردا هلقح یغیدلوازملهج یمهمالاو یسج ربكا

 یایرا ته لاک نهتسیا قم لوا وج هراحهصالخ ندەكلهموب

 س هدابز اهد ندرلن واو عنشا ندرلساح ۰ ندرللناق

 9 ا تتمج نوسی کما ! یداییاط تازاحم
 هدرلنادنز « هدرلهعلق هلرلاءح ءرلاذا قحهدوفوا تحر

 .!یدلدبا وع بولیدیروج
 دعاسم ههضاقتسا نداضو راونا یرلتهام

 هلاصحت-ا و یرح هدتملط ی رلتعفنم نوجا یییدلوا

 لاقا نمشد هتیراباسح یدنک یتفرعم رون ؛ ناشلاح

 هده اع كالا ؛ تلمو نطو نامنهم وا نابناط ناماسو

 هیاحاقراعم یسغوط «ردق ی راقدشلاح همیمعت یلهج

 -زاحما و هنارحاس . رایدعا

 کما هل لر را هل ردقو ذوفنرب هناراک

 ا فار هشوکرب كدا هدافتسا ندفراعم !

 روصف هدهدیعاسم لذ )(

 رایدجآ



 تر را در دنازاق رلاعد لو لو ندسنع ندربقف

 !رلیدها رب درف رب قدلوا باريس هلبا لعلالز «منتم هلتفرعم

 ضایر هشاب ندشاب ییمالسا ر وشک «یبیناتع ماع یلصاح
 ! ریدایا لیوحت هتشپ

 زارحا ترهشر هدنمکخ راس ل هلحا دو ۶

 شخیفرش هنماقم ینراظن فراعم هلو ی ا وندیآ

 تاج ةرتاد یلاع یاضر كدادم و دادتسا لک اه نالوا

 تفراعم ES OE یرلکدلیا زارا (!) هدنسهیهاپ

 : یاقاشم تققح « یتارادفرط تقشح هارور

 دماو مب اکب تریح هیامرمس یدلوا
 ردمهدنخ ردسهبرک كج هیلبا مەل

 عفانمو نانیب یهاوظ ؛ رویلیا ایوکو راب برک هیت

 شخم تارجو قوش هسوکعم ترغوب . هسیا هنایوج

 بجاو هدایز و ههلا هبطعرت كور كا هرللن اع

 زوع ٠۰ ] نالوا هینادمص تیاخعو فطلرب دیمحتلا

 هتناسنا ةدهع یسملحا و نالحا هلسه رخ هعقو ۷

 3 هاما نوع نالو 6 هضا رور 3 نردر ب رام

 ۰ او و رو ی تا ۰ یراتقهح وب به نو

 يناههاحاو سیسات ییراعم 5 یثراق هتهارب وب

 قح هلتفرسم راونا یهینامع كلام « قمالشا ندهطق

 ۳ ا هد یح هک مزال ثكعا تشمدح لصا هرو

 كنلاع دصقمو + زاونوشود هدرلهع یتیدلوا قبال
 "هقیقح هسزامشیااح هد نوک و هلکلرپ لا هنل وصخ

 رولوا ا راهطا گل رمسم> < ال زمسآ رمع لوس ك

 ند و و هد یعهحردو «یدحو كتمءن ناربکو

 . ررتک قللوخروط
 5 یدادعتسا و روط تیام E ¢ هکردممط

 كفل صاغ ااا و تلف تا 8

 باسا كجهلسهلوا مداخ ادج هداحاو قافو « یتالم

 ۷۵۳ — هفیج

 هیرابتعا قلوب هدنوبا ماقم ۰ هکردعیط كب هنیو
 هلسدققح انعم كدرفره هحردق « هحنلاح + تموکح

 هدایز قوح كب ندنود هنسمالاق م ورح ندتفرعم تمعن

 ۳ را لو صح هادصفموو تلهلیا اتعا دوو

 یراعمنایدیا عضو هیارجا عقومو مظنت لوا هنس قرق

 دارهمروک ین اک یدوقو ماکحا حردنم هدنسهمانماظن هم ومع

 نانسا « كحتهریو تعسوو توق هینادتنالصحم هصاطاب

 نوجا كمريدتا ماود هساکم ییافطا نانلوپ هدلبصح

 ر طقف . ردقجهناو هدیاقضت و تادنش هدایز اهد

 تام تابح E ندع وط ص وصخ اب « همانماظن

 لز وکر دقه یسهمانماظن فراعم كج هدا تمدخ هتلودو

 یواح یدو قو طورش ردقهن .هسا دیا مظن بولہاوشود

 تنواعم ندلاها تو هدناقطت و تا ارجا هسنل وب

 یابرا شنب و راس ص وصلا ىلع و نمر وک هلباقتمتمدخو
 بولطمو رظتم هسرازاع ولو هدقلراکادف هدروغواوب

 یدنفا بیج . نمهلیدیا فاطتقا عبطلاب هعفان تارع نالوا

 ل ی نی یر

 قرت ءوطخ ىج اا لوا كا ,رجاتحا هوس كا
 ردللالوایسهراح قمرووط هلفرصمرب هنالدتعم یرع راق

 هلرارکتحم کلزستکرب نالوا عقاو هدناعورنم یک

 قار وط رالعا ناق تامندنزوب قلوا مضنم یل سفاصنا

 تئاند دراکتحا بایرا ؛ ہت رل ولم . یدلک هلاح رب رب

 یافحو اذا یرلکدکح ندزو وا كنلاها . یافاستعاو

 کا هوالع رازوس قوج كي اهد و زودلد کاح

 ً هکراروسد

 :نوسلو وشود 0 -عهرک هشح قراعم یدمش»

 هصح ندفراع« تمعت ا یدنک هلاع نت دا هل وب

CT O O E 
 ندنزاغو یش یجهوشود لوا لوا كن هراح ی زامالو

 E CD و ات هر



 ۸۵/۳ حس هک

 هتلامس .

E 1هد معع رم اکیا نم ست وتو  

 N وغع ؟ یعرولوا یراعم هسزالوا

E 
۵0 

 5 ک ی ر الصح یدشرو ا 5 وا فداصت راهن

 2 هدنهای نوت كيەنس یرلقوحر ندرلءح وج نالوا

 مدراب هنسهدلا و « هتسااب . زام "وا هکن وج .رازههدبا ماود

N۱ مزالمدا كجهدک هنمرخ < هیالرات < هب هجا  

 «شملیاب رهاظن نوجمایسردنوکهکم تکه یو وح

 عقا ولاق. رل رد وحم ن

 .لکد هرانوا مز لوس راو هدرا

 دلو وطیص ردق هرلب دث یازحشیا

 فرص :ال واقحتسم هبازج

 تاضورعم طس قرلوا هتعغنمو باسح كنحاتح

 راللوپ هبتکم ییدالوا ردپرب نالوا ید . مروسیدبا

 E اک ردمزال هراب هغج-وج كجهدک هتکم

 . رولساص هلا هراب ر راش یلموزل اس اهدو 0 ٤ اق

 SG او هد نوساوا نایهصح ندف رامم 5 لعاح تلم

 . ردش مار وه رلذاکد نااص ¢ او 5 درک

 تعجام هتناعما ء هنفاصنا كنءلاطم هدر یدمش

 2 هکزرد هدردا

 3 مدقا ندمش سه نمشناد و فوفو بارا

 : نوسار وب روصت
 تھا ند-شنه

 ول راع هف راعم ھه ااا نالوا سدقا ندشیه « خعاو

 و هدناعلاطم نا ولرد

 ندا ج تاح راوناو ضف وا E ٤ ندنداعسو

 .؟ را هلوا لباق لصن هراتساو هضافتسا

 لقب ها سانعم ولردیهو ردقالح 6 ردحا ۲ زمیلاها

 تمعاوا 4سرارولوا قچ هلو

 ۰ ص 3

 نود و «توا ۰

 او ی سیما م نااتش هر اد
 4 ردراکبا لباقات هد وش کا

a 2 
e ردزمتلاهح یلہس» 

 رد ارو

 زامهنا وا ر ENE تقم

 یجرب لا هتلافسو ق 0
1 

3 

 تبار ورق 5

 ۰ ردزمتلفعو زج

 بدا لبلخ

 زمشل وا بدصت ین ندتفرعم قود هاب رامتعا

 هدنص وصح لو 0 در یتفرعم

 راو یدعبام

 یا نایب

 همهم فئاظو نوجا مارک نیظعاو
 ۳ رابدتقا

 «لاح.بح هاا همالسایاملع» نالیدا رسن هجروا

 نوم اناظعاو هدنمهلاقم یل هح ون رس
 د زالوا یلاح ندهداف

 هس اب مار غورب رب

 هغم زاب ردو مکیدنوشود ىنمسقر ندشاظوو هتشدا

 یم صا ر هلو هدنس وشراق و مدیا راسحا

 دراو جهدا دع
 ۳ شش مالشاب هتفعض یر

 زواج یزمروط كەنت هح
 ندرصع اقر ,طاخ

 نمم ءاد ینلدلت وط ردیامز ار

Eهنسهح رد هبنلسک رلدما «شمشال سغا  

 قاورو 53 قعاصوا ہن 4ہن اع تلود نالوا شک ردق

 ی ۱ _- تا ی 1
 و وا ن رامکح لس اتم «يلتةفغثوا نایملس

 تیرق هارو مراب هله

 رادقهر ندتطور تا زا ود ی رلفدشآ وا هند رآ ردبس

 زو ھ8 کامل نا وا ق لوو لاعت هب اما هحل ا

 9 ی ارادتفا تلم دارفا نوش E وط

 ییدلواندهمزال یمشوقهنیدادما اماقء الاق اتد ام

 فر طظ طر رطاخ دراو کما قمح

 EN ( ا یم

 یعایونم كرهلدیا
 لاقم ىلا 5 E لدصح ڪک یارظناو

 1 ناو یاد وب وا E 6 ) لاقام

1 ۱) 
 8 سس ۰ ع

 اقم كرل د تد ا یر

 یی . لهدا تب حصت را هتکوا رو ی |

 قریعاط تشاعم "هاسو _ِ رحیم

 ملعت وماکحا خیل

 صآ و طعو ءزع راماع

 نوجا یراب یاضرناه
 ها

E 

 هدیدصو ن د

 بوروطوا هاسدا هدهص وصخ تاماقموا (۲)

 نوزوآ تادا

 نکا میاس ینمسق كتقو نالوا دقن هلرلهمدقم

 . هیالشاب همام ةدافا هلتنکس

 هرا رش .یراع دن ندظاعو تدش زعزوسیه (۳)

 ۳۳ یر را ضارعا لاک ندرورخورک

 ۷ O TT ج یانو س
4 



 قلا نایب

 “لوق "هلالوقو هک ه دبا نقلت هلتنل هناقیفش «هناعضاوتم
 E تقورب ندزلاخ هنازح یننع باطخ ان

 كك يه كرهلدیا لیمشت همومع نمرلرظن ()

 یهمهم لئاسم هلا ناسارب هداس هدهجرد ینح هبالک |

 (ییل وقع ردق ىلع سالا ی ۱ لهشلاح هغ٤ اک |

 .نوسلوا راس نش هدزعولف تا م یراننتمکح تل
 یزوس هلیسهفیص ملکتم عج هدهدافا زرط ()
 هليا (...مکسفنا اوکزتالف) هک هدیا لیمشت هه
 . لهلوا شا صاخت ندسفن هكر زمغيدلوا عونم

 قالخا یییدلوا التم لزمتام ورید رصع جافر, (0)

 ا 0

 تلے هطاتسا ییواد ندنس لک )8

 تانا ص تراح و عیانص 6 ینافوزو

 بوذدو قر 22 وور منام رخ یک ینیدالکا كن ا زغم بس ضع

 ها داع تسارس م زلتتسه «تادم مداخ 6 قرت ثعاب کلب

 . مەديا تابا لعفلاب یغلدلوا

 تاط وظح 3 هاحاورا بلاطم مالا ند کزن وح

 هب ون تثیداحا و ها رف ص وصا ییدلک هلا ۳ یاسحا

 هران ویامیسهدامو نالوا تنسوباتک هجو نهربمهبا
 0 ردتات هدهبا ههقق لئاسم نادا و

 هجا یساسیند زکلریخ كرس ممایا) هلج نازا
 کلب .یداوا ندیادرت یسا دن کا یر

 راب و نالوا تاتهصح هدندنسکیآیه رکو وخ

 هلضرش تدح (... کری سل ) هدنلام (ردناوا
 2 E یل وب كحالصا «ردندنلضف و لع كذشك حالصا یتشیعم
 ترس نا) قطا یتسانعم زامل اص نادتسح هاد هدقمارا

 هشهاعدم تاسما ییامشا تیکح تدح (.:«لحرلا هة

 .ردفاک

 « نالوا مریم یالب هنشاب كضەمااسا تله هو

 نداق وس ی وط همروح وارب تشهد یمآ سدقموا

 ندای دقت الع ابل زعید یک ینیدنالکا بوالکا كراردیرد

 .ردلکد ترابع نددرح اقلطم ندهد تاطوظح غرق

 شیالک ا شاکابوش نالک هنادیم هدنسانعم كنم دهتشاا

 (یو )نالوا طفلر یینعح كا ,هلکرب ی

 .یدراو ردق هلدرنو ربغت یتسانعم كن

 كا كنید هل راتسود قخاوش كتيمالسا هک وبلاح
 یراقدالکا تلم یاهفس نالوا یرلبو رقیم كلهم
 ههادر نامایاوحم راتعج«ندیا كالاهیرلتما (نرد)هجانعم
 كلام هب هيعبط تور ردق وب هدرا بدم هدا كرد یغیدل وا
 وشزاق هیادعا قرهریدشتوط هرقف شنآ یتلم هدزمتطو
 زعاتک سدقم وا ۰ رایدلب" روبجم هتنکسمو زج راهظا
 مکیدیاب اوقلنالو ) (۰... ۰ ةوق نم مهل اودعاو ) هسیا
 نکیا رویدیا دایرف هلب رادیدنو باطخ (.... کمایا
 ر مظع 6 ۳ ر نرد یم ر هج وق دات رح هتفالخ
 . رایذقارت مدنجما کلم

 تعفنم نکراردتقم هنر و عفد هد ولس یداسف وب

 نوجا كماعا رادلاخ یراهیاسه تاظوظحو هبناد
 هدییرامات یازج كرادبتسم ناخ نهمهتسیا 3 ین وا
 . مدیا هلاوح هرایج مقتنم

 قح زمغادل وا لتا هلا ا ريز )۷(

 یرازآ .نالواندنسهنتم ناکرا زمتطورمشم عورشم
 یتموکح رب قجافوا < نالق یوق یراقعض < ناتلاغعوح
 «تروشم « تلادع . تاواسم « تیرح نایاب رکناهج
 عدنه هدراهیسدق تاک یا دا نوا « دا
 ,لکد هبارق ٌهنکس یهمیمع داوفو هفیطا هام نالقا
 . |هشدلح هنعالک لیصفترب یند هماخ باحا

 یش ر ساتنه ندنسهدمتم للم ابوروا ماوعلا ناب
 قفاوم زد یاضتقم تطورشم لوصاوش نانلونط
 ِ لهدا تاثاو مهض یغیدلوا زمعدق نوناق

 «تاواسم نالوا تبا لعغلاب هدمالسا لئاوا ارز
 رول هدبدمت» تم ا چھ ردق هب یدمش تلادع
 سشمالدیاروطس تلس هدنرب چیه كعا یراوت « شمالو
 عییاقو ناديا نیز یمالسا مرا فلاح ینیدلوا
 ءدقوراف تفالخ نامز هلجزا .ردهدکملیا تاما هقوئوم
 داماد ناسا نیز یتفالخ 3 هده جرد یجدرد



 ۸۹5۲ ح هفضخ

 ا نم ندنرلت رضح ىلع ماما ریمعس

 ینه هنس

 ETE هجو یعماما : هدقدروم زکر وطو#

oاب  O 

 ا ا اک هک ا
 اتم ےک 21 را دک اا هک یی ر وطوا

 زکیدلوا
E 

 قحا لکد کد

 هظحالام ف ALE هد صهر 1 هز صو نالو

 ااوح ی ماما هر روس

 رع شم یمظعت بر ها ناب وش 5 اک کت تی کر هدیوعا

 درک دن هر د ( نسم ااا ( هل |هس زن وا

 لئاوا
 یکدل

 یرامروس ر

aورلبا ردق هیهحرد هل كتاعر هاواسم - 

 : نالیا حا

 هجران ولم « ندیا دیدات ۳ و ۳

 ؛ندیارامرا یرلتلم

yT 
 ۰ ضد و « فالتخا « هقرش « دادتسا لطو

 ینیدقارب لنمدادجاو ابا هلس هراز

 ندرلت و و .ممدیا 3 رب رب ی رلهدوحم 2

 : ط4ا Si وک یرلههوم تارضم كج هلک هنادىم

 هدحوت یتام ا حاضباو لبثع هلا هم را قراقح

 . مهشالاح هرو یراکفا

 یعاسم فرص هدروعواوب ردق ههچرد رب تح

 لج ( زیادف هزعهلج زعرب هزر نهج ) هکاهدیا
 .زالوا لئاز هدتما پولق لکد هدسان هلا یبهمکح

 OE) نينموملا لةم ) 4 نوسلوا شوقنم هدهحردرب

 یهاظن تمکح ییدهلا اوتحا كنيروشن مراکم ثیدح
 . نوشا

 .لکد هجراتعاس هلوشود ییا یتلم تاحابتحا (4)

 تااکح یلام هلرلح ورحمو عوضوم !هلوشود هک لوک

 . مهنانق یی راهعومحم

 E 2 عماحلا « هجا

 5 ۳ راط والا ۳
 : دا هصالخ یرلهاده

 یرادنسه 6 یراتس 0 ی رلحح

 > یرالبهرتلاو بغرلا

 یر روس مەر دسر3 یرد معت 2و و 5 دوف الا !ارتک

 هحاص تحصن و طعو 0 دالك | كن راضب

 کا اح للم موز «ندکملیوس نایاض

 لمح هن رتا ضف شود كمالعا یاملع . رداکد ترابع

 - وعص هدردق یلکوم 6 دوس تاع هفطووش نالا

 ؛یدام مه لکد یید زکلاب هسیا تلم جابتحا . ردیلتب
 . ردی ونعم م

 < فالح . تداع ضرع نداسنا تقلخ ار ز

 هنا وح یاوف هتهلا تیکت نوځا شدلوا ترامع

 ی او ا اضتقا ىج هدرلناسنا كنهکلمو

 باجا یفالخو تدا-.ء < یرلتکلم o یحرا ترا

 یک ینیدلوا یورخا مه یویند مه رلنانا کما
 یدلوا یونعم 3 یدام مه رب

 یالوطندزکه اسمو J مراتما )نمدنفا باعلاسر

 ۱۳12۵ کا كح هک رعا ہرکیراسف قسطتو ارجا

 باتنج ۰

 و رب هداسد ۳۹ ربک هوم مرودارب

 ۳۹ ( هد 1۳ ۳ E ر شود هتاالص ها 7 هدابقع

 ینلدلروسب هصوت هرازب هللاشا تمکح تیدح ۰ .یف

 لاک یلاع تاحایتحا نوت لکد مر ) تا تاتک )

 ۰ ردشعا

 هد ضاملع ورد درلرصع ا زه دص رازه

 نایوپ كنماصا « تواخر نالوا امرفمکح
Aaا ردقل وا یام هج وق  Sy 

 یرلفدا وا

 ال هراز هاراتخز كس هع درفالسا نوت

 هدشمالاق هدونکع ا ماست هیادعا تسد یراعم هسزخ

 سدقم ياوا 0 ( تساسنا مداخ ؛ تسدم رشا )

 ببس هدهنغل زاردنابز كنادات ماط ر وضشراف هوا

 + راهفرق نالوا لصاح هدهرلارا کولا . ردشلوا

 ضراع هزهلود یاوق «رافالخا داف ناراص یزقارطا

 نوت راتعضو N وشراق هادعا «رلتقعض ر

 هدتصوصح یراقتطتو ندکل شاعر هنوناق ییا وب

 هدناس تققح دز ییدلک ورلبا ن ندزعپ راتلفغو هاسم
 رد راددب

۱ 
۱ 



 قحملا نایب

 یزغالماعم زعر یه )هتک هغازوا ! رلبدتفا

 هزمتعیرش نولاق داوموا نالوا
 قوعت شل ندنلابع هارو لا را قیلت
 شلزاب هلرلتمه یلاع هع

 . زفجهلوب راهسک
 هد نمرارازاپ وشراح .(نیملسم ماوع هکیدلاقهدهر)

 ابره دامرفمکح تناخ ءیلصالب داف دون کا

 تینا تماقتس .شاک هسهچرد حام «شعا ممت

 ناتمقخ كوس هرم دلهماه ٠ لوا ا

 SISE ین و 1 كجهدیا

 ردشلاف یتسرا زوب ندنزوب
 ۱ اکو كزغدزكلايز 2 ا

 ناشیرب هلبایوادنهقالخاداسفنالیباص یس هلک | كتناسنا

 نالوا هتسباو هنسیدنک نمداسف و حالص نالک هلاحرب

 .ردزعالماعمنالب ربدشب راق هابارامارح «هہشی زی رلهمقل

 باوت ردق وش زکهسرکح حیست ردق ےک
 یضتارف .ردلکد زعامز كجهدباثح ندلئاضف هیدردرا و

 . )همک هلناضف ندهمرداسب

 كنعارصم (ضیرهوسالایوادی ببط) (۱۰)
 بیذکت یرلح ریال . یزلوف زملطق هوا

 نالوا ددان یدنک هدیودبا راداض لغ ۰ یو تا
 یرلعماس هاکرتدیراظعاو كمکح رب .زهلوا ک 2

 مقتسمكررد هکردبط .ردقفا و مردقه ىدە ٩

 هدلاح وش . رولوا ميقتسم های وا هدک لوک هسیا رولوا

 یک ینیدلوا مظعا 9 یرالوا ققدم و اع كراظعاو
 یازوا نده ضا ومهله ردمزال هدیرللوا تم لماع

 نولوق۸) (....ربلاب سانلا نورهانار لالا للوا

 نویز هدنسوشراقیرلدید كنیراللج مظن (نولعغالام
 . زب للاق

 زعراسرد (۱۱)
 ینیدمهلا تحسانم هاچ تیا نالیدا ذاخحا نم

 هکاهحا یمسو هف رغم ار هدنرخا

 ۸۵۷ س هفیحع

 هف رفتم یراف وح كن هه لئاسم هله . نوسلدا رظن

 ۰ رد لمل وس ۵ دنسه رص

 قطات یتسانعم (ردتحمصت یاوقو دامع) كنید ۱۲)

 رآرکت و العا یردق هلفرش تیدح ( ةحصلانیدلا )

 نالبر وہ ترا شا هب رام امها هدایز كنم رلدهعتم هدولبا

 .مدیامازلا یتاتمو تا هداعلاقوف هدالج تالسم وش

 غابت (ههروتک روتفو ساب الصا «(هملروب «)هبماصوا

 ا والت اكا ا ضح مار کیاسا | هدنص وصخ ماکحا

 كلاظ ء ندنعط كتفانم . ندنمول كمال هد( هو شود

 .اهلوا شعا تابثا یزارو قحم هک !هشروق ندنملظ

 - و رص نام یتحصل تماراع تام ۲ هح لات و

 رب ۰ مدیا حصل لڏ هنماسم هلهحو یلدر و م

 وشراق هن رل اصمو داشرا هت رل لاصم هاس 4س را نمهتسر |

 .مالسلاوهلوا تابوتمو رجا لئان هلمهلوا نود

 لیکسقا ندنسردم هدشمهدوا

72 4 0 / 
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 هاکتل ع نالوا تب دادن هاش « ااا تقشح یالح

 رم نالوا لا باارات مه  شیا
 ندلامء دعا ندتسود «روحهم ندداب < مورح ندرابژ

AE OES 

 ةرطاح قوحرب هثدلوا فوطعم اکسرظن ! ربق یا

 ! ؟ نده ا . رویدیا عوجر هلساي

 نیرد هدنجا كنازحا ةرظنموب  كنئامت ىاوأموب

 ی بوک « مرویووط یتلوروک رب فض « یتلوغوا



¢ 

 ۸۵۸ — هفص

 كنم وک شاطوبنوعشقئاقح روید ات وعد هنر

 ماتم یب یئاه لکش . . ؟ یعد :دلوا یلزک هدتلا
 بارخوا هله <« یرح یاح 2 > روسدیا

 هدیراضمب . روسدیآ تراز شود کلا یرارا مع

 .روجاقندرظن نوتبنوتبش۶ ورود هنیرلدکل وکك راجاغا
 مزد هلا تھم یانعم کم هاب وا رلشاط نالکید

 لامعا هدلاع یراقدنلو یدمش هکناص - هکروسراح

 ی هدرا شما ماق رظتسم هتاهاکم هبساحم كن هقاس

 تمادن نإ ناقح ندنرابلق ! راشلاق هکوط هدلئاه

 ۱ روسدبا الا مظع ید ات رب راک

 لالخا نا واسم دا ناسحاو ببر كط

 ! روهملوب هداروب رادتقار چه كج هديا
 لوف ‹ هلهحو 2 « هور ورقف « هعضاوت ا

 مکح تسرد دا ¢ هح حضاو كا ه یلاعآ و یا 3 هاعف و

 ۰ رولوا رداص نداروب

 ءارآ ترودک هحاسوب نالوا لاما هاکلست « ابند
3 

 ؟رارایهه هقش ندیراضحا دیهار فیعض هحاح ساب

OSA E SEWER ۹۳ ید كانا وه یل رط رب یہ هد رر تیدبا و هس 

 سکیه وشراق اکو . ردهللوا هد ةقىقح ! ها -

 E SES تا یه

 تاف !نتوا دادا یا کا هدر ها را ت

 1 ردیآ لاصب | هةفد عمسیه ینسب ونعم باطخ هکردراو

 هرافاربوط یدوحو راشاطتکیدروک وش !راز ئا

 ندووو هییدمرستادح .! ردناشنندناسنارب ناشی راق

 كا كنوع عام هحول « كرب یالواو..۰ رویرک

 هه وه RA لصاوهرلارو یرودهجوم یرایا

 نالاق هدناهح كرورسو مال آ دا میسوت هروک

 او لایا هوش. ژ هدارآ هدندن روا
 ن هحردهحاورا باا هفاک > لکد هزمعوت ېه

 ۰ شد اک هلساطعا تاج ر هقشىل

 كرلتالوا ماف ندا تدا < هدنسهشوک زاسم

 . ردراو یحاتحاهرک دن نسحب

 یسیوع مام تمظعوش كتیدبا هاك راز یا

 رخاز  كلرماک هزلاروب هدنس نوکر ! نیسهم وقروق
 ۰ ۱ نیسردبا رظن رو بصن ه هماف نالوا تح ص

ِ 
 ۳1 ۰ هداژ زامع

Nىلع  

 ا
E CE 

 با وص اطخ هفح

E ۱باخ  
 هل 0" رج ۱ هاتتح

 رزولس زرولم ۸۰۲-۲

 زغح هل وا زکجهلوا

 کج هیمهدیا تم
 تارک ته

 یتیسهشفصا یسهشصآ

 یردصم یر رم

 یراشروش یرلشروس
 اضو اضو

 هد عرب دنک هد دک

 تاصخ ر هلو تاصخ هلو

 ل و لو

A**هوا فتلم هن امام  

 ` داغ هسلوا كعات . ردات كغاس
 چ 1 ۰

 / یادوي و
 9 لد دص لدسع قر

 راطخا

 هاینوق هیهخسن وب هلاقم راد هنیدبقنت ديلا لوق
 م : ۰ روللوا نا رادتعالاعم قادم

 ىلع دغ یمهعبطم كب اس دما



 ۳۸ = ددع قلاّةای < رس کا

 رد راکفا رشان كيهبمالسا هملع تعچ

 : لوسم رر دم :.ررخ رس : زاتما بحاص

 ۶ وکار نام نالتس افلخ قد ندنراماعسرد زبحم غاف ندنرلماعسرد زبحم اف

 لع رم ی رمص ییطعصم ضار دما یرمش

 : تاحردنم

 .ج .م رلعم : هدهطراپسا . .....< م تانسل زا ى ا ا جاوعم هل

 تایدا | .یوا ول یهاط هم ندنفلاحص مالسا رات
 مظان : ی سوولفا * ای میرم اه 6 هدنقح قباس هاش مجع , لاک دوش : لیمالانا . . . ۰. . . . . هیناسنا ٌةفیظو
 E رم oD OR O ال | یو هجا ما 2 تادهو قیفوت
 یربص قطصم هه تاداعسا | سد REE RFT STE یوتکم دو

 ردشویع ۱ یسهخس)

 ( رازب هل رجا 9 تا هن وآ

 : نوجا هیبنجا كلام : نوما تایالوو لوساتسا
 قنارف ۰ شورغ ۰۰ .كلهتسرب
 2 ° 2 ۳ یا ىلا

 هست حوس

 : ہرا راق

 یسسامانلوب هدکل زبتیاعر قرهل | هرابتعا رظن ییدنلوپ شادیا جرد هیون تیداحاوب هب رکب تاا اع رثک |

 چت ۰ رووا احر

 تداعسرد ۱ ِ

 یسهعبطم كب قاس دجا 1 ۰



 نع هللا لاقر

5 EL 
 : 2 E Oدما تاب رس همش ماس

Ese دی واح ضوف حوبص هدنحبص 

 یو E ها
 العمو ززعم "هال یا

 ا مسا رس فاع هواج یا

 جاوما ضوو حوتف رح یا
 دم تاعالا "هال یا

 تبرقو ا مام ا

 تدحو صاخ رج هدکهنس

 ا (الیل) مظن اب رهظم یا

 النلهزور یشسفهلوت كهسلوا, حد 3
 قو شا هدکتقاطل راونا جم و .ییدقم"نا "یا

 دو« شوت نوجا كنا ننبواو نس
 باس اقا ردا كروت

 د تبمرق مد تام

 نواه بثیا ردنا سیده

 باتهم عامش هقیح یملباق

 كيرات باتوا ناوروک هدنس
 كيراب تاکن نالوا جوک یلح

 سوم لقع e یعم

 نوید یس لاسیه

 ءا وفا رازه دض هکءزودره

 هللا كرا روقوا هلتمرح

 ردقلا مظعم تکوآ تكشستن

 ردقلا ةلل هطبغ اكس رلیا

 یسالحما كقشع ید یا

 ۵ رددیمات هنع رک مظن (اللهدعب یرسا) ۳ یسامنم لاصو مر یا



E 0 

 تنا نس هدنسارا اب
 در تاشتیزک لتر

 ا یوم هه و

 « ترمْح مرح م رطا خيش »

 مظعم دا ترشح لوا

 مظعا بب.> ادخ قوشعم

 یوم تاذ هکادخ
 یریسآا لیل یدتا E و

 رو ین كوا ےک هلی رکف

 روح او طب ایام

 روز شح هحدیا هبارح

 نا ها وا 8
 اما دنت یال یاب
 كالفا ید هد قاشع

 (دوتع) مان یاس ناونع
 دوش قم او
 یمدق حور یربس ةدنامرد

 ی شرع یازف فیرمشت

 فرشم هللا قح تبیرق

 فرور یاش یسواب

 هل عه یل مزب در اہت

 هللا نزاو هدن زان

 جو سنا مهف سر ربح

 (یه ندآ) سما روآ شوک

 نیسوق باق نیرتکیدزت
 ناننآ فصوو دوق *"یام

 ىغا جم تا

 یهاک تقیقح یانب

 قالخ قفشاو محرا یا

 قلاخ بر نیزک بوبحم

 ا ضع تر نس

 كساطع و مراکم لات

 یصاع دع وب نایهد اط

 یصاق لخ هحرکا ندتعاط
 E ۳ ل
 رد ھھس و 2 ر هی د

 E هدوا ارز

 درفت یاس هشداب یا

 دمو یراق اب هدکباب

 جارعم حب تبا مركو فطل

 ترایز یهضو رهدیا مدره
 تحت دصو تالص هج راک

 یولولا مهاط
 کک

 ناد اک مالسا خراب

 » رارشا نیمفانمو رارض دحسم «

 كنا فا رش دحسم نالوا ننموم دحاسم نیلوا

 هام رکف كمهلب | تدشآو قارعا یسهدحتم تعاح

 ی ٩ كنهنس تر ندنفرط نیقئانم ماطر هلس

 ا ادانفلاراد رب هدننلا یمان دحتشم هباق هبرق هدناس
 : یدشمایدیا

 یور نیدلالالح دم انالوم یم وق هاکراب مرح

 : هدوم ا راح كن رات رضح

 ا هفو فقسو شرف

 هتحساوخ تعاج قبرش كل

 یحراخ و ییخاد هرزوآ یرافدروو فی رعت هلس

 ینبم نوجمآ ینیرعت كنهیمالسا تعاج نکل « نیزه
 «تطاحنب هبلعا « دلاخنب مازح ؛ اس قرخ ضو نالوا

 «صاع نب هیراج «یعزالانب هبیبح وبا « ریشیق نب بت م



 « نامعنب داجم « ۳1 ثرامانب لت « هبراجنب دیز

obsتئاسا هدنم سا تام >  
 مظن ( ارارض تم ERA ی

 یتاخ هدرک اهنا كقفانم مادر نواشمللف انا هلع رک
 نیتفانم هنیرزوا ییوتکمرب ك ( قساف یصاعوبا ) هکیدیا

 . یدراشلوآ قام رادبا حرط هفاقش نان وا هم وو

 رلتدسقم و

 نتفامنالوارارض دحسم "یاب «ناخر وم ضع »

 -قرایاص هدف"( هیراح نب عمت ) ین رادقم كراسک اخ
 هد ( نزاخ ریسفت ) نکل . ردشْعا غالبا هییا نوا

 كج هنیدقحوج تفووا «(عقع) هروک هنغیدلوار وطسم
 كره هما یساشنا دصقم كرارض دحسم بولوا جنک رب

 كنو هدقوراف دهع ۰ یدردیا تماما هرلتفانم هداروا

 اعد سا نادنف ر طه رف 7 یت هتتماما اف دحس

 1 وا : ی رل رضح مظعا قوراف و شملنا

 ! زالوا ًاصطق کد یعاما كرا رض یتماما هدایف ؟ عطا ی

 روضح هم د شيا یدر باوج وش < م .ىدشمرولوب

 ابوق وا نآ رف» نیستف ویا: نیم مل ۵:

 تماما ها راتخرا ناال وق وا انو ا ت لوا جنکر ب ریلی
 رادربخ ندبال وا رمصم هدن راو میظعلا الا ۰ مدردیا

 ب واک هب هفماخ

 مدزامریدلقو زاملیق زام هددجسموآ اعطق مدیا هتل وا
 هنتماما قرهلوا لوق یرذعم ندهفلخ فرطو شعد

 ۹ ردشمرو و هدعایسه

 ناینهد ( عاعوبا )
 هلاخ ۲ ) ل ولس یا لب هال اڪ ) رومنم نتفالا

 شا لب * اظ ةک لا لس یر راخاو

 لاو تا ر : لوا ندهید تا e ك (صاع

 مالک ۱ دعا اما یب اس هعل اطم
 كف

 سس رندجرزخ ی « فا رج

 یسهداز

 یغج هل وا ت

 . ىد هاو هدقعالک | هنموق ینیلسر لا عاخ یاصواو

 هل تادابعو تاعاط كرهبک رسال یس و یسا اعاد
 وا ) هدنسهرا هنیدم یلاهاو رولوا راذکمد هنابهرتم

 2 تیم

 a عوا و یربمغسب ترجو تا 5 اتو و

 « رایدلوا نیسلارخف عیاو نابم ند لخاد تکا
 0چت یلواو یدالاقیتسها هلهاعوب | عیطلاب

 كم رح تبسام و تسا مدع وش . یدالشاب هغلو و وا

 یداب هنیدسح هدییون لاج قحو یراربغا بجوم

 اک زیما ارتفا یشراق هنلاسر سدقا تاد قرهلوا

 !ردلکدو یربهغم نامزرخآ مکیدتبا تح مث و هغع ولون
 ۱ تا تراش هک د

 قرهلوا رد هحمات هاب |نهماسم ترفظم درد وه

SELتواماروط هده دم هتیرزوایسهعا توف .  

 فرط قروهلوا هود کالا هددحا هما و رارف هن کم

 هدو رعم یاتنا . یدهلا,رانلسنجا a قوا هننموم

 كنم و ييدتا دما ی راکچ هلا تعدت 2 یک

 ناونع ( بهاز ) یک ینیداوا فده هنیریقم هداروا

 9 لب هتقل (قسافر) نی رووعس فرط یرجفم

 ندو هاظیع كرامتعاو فرش یيدتسا تا . یدلور

 ربا تغارف ندقع ولوب هدنهلع مالسا هد و

Eهتسدش اف كرل  

 كناعا

 یغادلوا روهفمو دم تان اضط

۳ 
 یک ناطیش هدهدنسههرام (نینح )

 ها هد دا درام ۰ خام یک ندعمروظ

 بایرا و روصو رفظم

 8 ند ( لقره ) یروطاربعا مور هج وروک

 هرلق۶ اتم ددم نادماش ردق هماش اب

 هنا E رهدنا ات

 ۰ یدازوا

 ب) »رف هاو كح تیم ےس ر)

 ۵ م

 هم را a ساقلا هف رش هند

 “حم 3

 یتعاح اف دحمو لر رود وط

 هدنفاب ن . كشبلاح

 « غجاراقج ندهنیدم ییاحتا لدم ب E رکسعمور

 یکم رب هدنلام
 نکل

 روس ردوا اتا
 هروک هتاور ر « هدماش 03 ها قوح

 یربمغس یاعد هداروا رو دا

 : یدتک یدرک, قدالوا دح و و دیرط هحنجوم

ملماعوبا «یقفانمرب نوا زمغادزاب ی رامسا
 یوتک

Eلجال رک هی وبن روضحو انب یدجسم . 

۲ 
۲ 

۱ 

 فو وو ت u arz و ق ق



 قلا ناب

 رام تكهاالوسر رایتل اجر یدامس تفت را

 یدک ولو راکتیاعر دای وف كمارک ناکا هنسهلس

 یربمغس یالصم كناتب یرلفدبای هلتهج ی اکدلس

 « یدراروسذیا وزرا سام لوا یرهظم كنهاصتمرحو
 هبهق رفت ینا ا داحشا یدیهسلک هل وصح هناقفانمضرع وش

 یرلتوعد یاجر' نکل . یدقجهلوا یالوق كمر وشود
 هتنامز یتعنع هتسهوزع ( كوس ) كنوسن سدقا تاد

 قلءت هدوع نامز فرش دعو ندنچدتا قداصت

 . یدلوروی وب

 تعاسرهنیدمو تدوع [ رفظم ندهروک دم هونغ

 ینیدنولوا تحارتسا هدنقوم ( نادا یذ ) یهدهفاسم

 یاش اتال ار رادع و او اکرا رک .راتفات 4 :هدا ری

 یک اد١ ناعم “نوش وا تکو ینا کری ہد رادو

 . رایدهلبا ماحرتسا

 هنس تداع كعد( ال ) یشراف هشر نالوا نک

 یراکدتنا تس هتم نع رع دفا قولخ ی لاال وا ندیزل

 ا 2 تدتف همالت تا -کناقفاش وا ت هداریص

 نان هلواو كمروشود هقرف هنسارا ننمّومو قلوا

 دا ی ؛ یکے ندا نرخ هلا هلا لورو قح

 یتسافیاعوبا نانو هدنژ رشم فرطهدنرادوزغ نحو

 کدو زام ر و رایدلبا داخ انکم هرزوا كمهکب

 هللا .رلر وسد انا هد كدهعادصف یشرپ ادعام ندیهلا

 الصا مح زلرد ذاک هدنراسع رلت وا هک ردنا تفاهم

 نینلاو» یهدنلأم ۰! الوا اق هزاغغ بودک هدجنموا

 ناسا قاب اس رو اک

 ال دان اعا راهور یو تراس هارو
 ی ادا هف مه ال نو ذاکا معما دهش) هللاو يدا

 + و ر ا

 ندم نع حیطلا زعدتفا ار هت رزوا كلوب /

 (یدعنب نعم ) ( مشخدلانب كلام ) یکیرلکدتیا تغارف
 با ( نکسایحاع ) ( یدع ن ماع ) یردارب دوخاب

 .رایدروب و نامرف ینسامل قاب ب ولقب كرا رضدجح+(یثحو)

 رادو نوک ا ر را ناف تو

 کلش ورپ وس ینسهصعورایدتبا ناسکی 4. كان قافنلا
 . رایدهلآ لوح

 ماست ینیدنولو ترابع PE همام كح رات

 هنب رکیدکی هللاقرف یئزج كله رات مییاقو هلی هملبدیا
 یزارا تح هیاعداوش . نمهلدبا راکنا یییدلوا هاشم

 كيیرار > دجسم زمغیدزاب یتسانب تیفک هسریلک مزال
 قاف باصا ناشدقلاف اشنا كوا هنس ردقوب زوجوا
 ناراقمح هنادبم یتسهم و شم هنداح ۳۲۵ هنسترام ۳۱ هلا

 تیام ی ییهلمل تاکرح تفاق.ش تارا
 هلمماع هير رب هنانوعلم هعقو ییاوب اعقاو .زیلیبهلیرتس وک

 و تارا لک لاک

 یاصع قشهقاس نقفانم ندا انب یرارض دجسم

 ند نوتس هنرابدنک و راشمشاغوا نوجا ندحوم
 یادت یاس ۰ یدراععا دانا هرس _ِ نالوا

 ی یا ا وا ھل ا ا نفاتم نانلوت د یک لھ
 كی نچ اخ یا راتدسفمیامسو راشمشیلاخ هر رفت

 هراز هدنزاتکر ح :یدراهملنق ٹیحامش بور ییارغ
 یراششن دصقمكنهلزر همذرش ییاو نلوروک توافت

 قیرفو داف یاقلا هدوا هک یدرون-هلر مالک سف

 . یدبا داحا

 راکفاو هادسقم تایشسح هللا نامزا بقاعت

 یداسفیانب راةفانمیسا هکیلالوا شمهلرلبا هدهنازیر وخ

 کی « اشتها ارتجا هککود ناق هدلاح یراقداپ
 قحان نکشماماتلورغوط یدادبتسا نا هنا راقفانم
 . ردرلشمام روط یرک ندهد ةقارا هرب

 تنبرازوک یتواقتش یانب كران اباي یرارض دحسم

 نال هعاسلا مابق ىلا یدنکو ینیدلقیب بونای هدنکوا
 نذلاو هللانوع دام ) 9 ییدلیا دای هتل و تر



 ۸و6 س هفی

 ینسهیناسن تیح و هیایندینید بونولوب هدنتب رهظم (ا ونمآ
 تانیشت هدكنقفانم نیم رم نشیکهد هیاربل هناد چاقرب

 كرهنود هنیرلماع تیا هلا یهلا فوت یبهناعداخ
 تاج مکحرب كمي رش یرلکدتبابلط هدهناراکم تروص
 . رایدلوا موکحم یرلیدنک الوا هصاصق نالوا یمازفا

 یرلکدرتس و 0 هب هه أس ناقفانم هدد فمو تنعامو

 یایس هلا ېا تعایس قرالوا یسازج كنقرت شهدم

 . ادا اه را ااو لو

 ( راهالایلو ال ءربسل كند یزا ر

 یولولارهاط
 جوجه

 = هیناسدا ةفبظو
 زر هد رف سه ه دماعلاراد وش نالوا توا هعرشح

 راندیا ترعغ زاربا هدهفظو یاشا هکردفاکم هلبا هفیاتو

 .نولوا:بناصم:نلندیا تلاطع مازللا «باثم
 یاهاءروک .هنملوا دنتلنم.هنناسا ,نواعت ؛تعاستا

 قفلآ هتفد رظن هدسنج مرار هلبا نفن هدهفیظو

 كسنج مه «تلئات ههدوعوم تداعس ندنکح هلک مزال

 .ردهدنتب-ن تمدخ كحهلبدیا هنعفاتم

 هقش ندنش ءراسهع وشود یسهقش ندننف هدلاع

 نبدوخ لف و هکردران هما روصت .سفنتم دوج ور

 لقع - ندیازییع ینہ تیناوح هلتیرشپ  كراماكدوخو

 . ردعیبط كع | مکح هنیزاقدلوا مورح ندرکفو
 کا توا وو اوا کولا

 تاقولخینرشا - نکیاهدکلروک هلتربعمشج یراقدلوا
 یفانم غبانم ولردره «دب فک ندنواعت ناسنا - نالوا
 هود هد تاهل و ود م یر دک یار کارا هرخآ

 ..رولوا شعا ليز
 کلا هدرف باح 6 رذاضاف .تاصخر .فاصت)

 .ردبازارحا یتفارش نالوا صاخ هغلناسنا هسا فاصتا

 قلا نایب

 نوجا كمليهدیا اها قح یهیاسنا هفطظو هکنوج

 یا ا ر ا
 ههبناسنا تاساک ءرش هحنلوا لئاز فاصنا سح

 راحودندنزو تبیصموا كرلناسنا .رولواتببصم رب مسح

 هلرب چیه كنبوامب و هیضرا تافآ « ررض یراقدلوا
 رد رطخرب هدهحرد قح هبمهنل وا هسیاقم

 هددساف اومد اا و تلیضف مک شو سابق
 كتناسناوتاضف راد «رانبهما لامعاو لامآ قسطت اکآ

 ۱1 شم راوی اینا ات قرفلاق هدنراخ

 سفن ساف هدلمعو لماره عبطلاب « قاصنا بایرا
 -یکید,یهثلس لاوحا یراکدمروک قیالهتیرلسفت كردبا

 مالط انا ناهج ندنرلکحهمروک قیال هد هنر

 .رولوا نوصم ندتییصم
 «رلنالوامورح ندهاضاف هصاخ رب یکسفآ ساق طقف

 یمرناسسوفن هبهتیخ تالاح یرلکدمر وک اورهنیراسفت
 E ىلا
 یهالاداع ےک رج هناماکدوخ هدنسهچ رد كما صصخت
 قسم هناونع لوما مواط) ةاردبا تلافس فقو

 :رتردبا نالعا هللا راحتفا لاک - ین راقدلوا

 تفاخسوتفاثک ثارا کا .ردتفاطل حاسس ابد
 1 اا

 "صح نب ران یه وینید مارل همی یاصنا «ءراناسنا

 یوضع ر كني رلدوجو - هاب دوسی یاد وس رب یک كما

 ۳ بتماو قیضت هاج نالو هدنیکح
 كمروک كرس نام و نیمز هلیهآ دود كرلنآ
 . را نمهتسلآ

 وش ییدتیا نییزت هلغاطل عاونا ثتردق ضاف

 .رلزعا خزود یاعهوع یاشن سودرف نادکاخ

 ید -فاطل لاع فاطل ,ملتمدخ هت دام هرکی دکب

 . رلردیا شح
 صرجح رد وا 3 هاب و چب ردقوا كن همناف تابح



 قلا ناب

 یتنداوا یرگد هزا و

 ا هدم و

 یهفطو ییدتبا نیعآ كتيناسلا

 هنا راک ادو

 و

 ۰ هن ابانح ناک

 1 7 رق و رمنح حامد یاسنا مع را دم

 راردیا
 شااّسیادص ندا ر ودص ندماناها وفا = هد رلدام

 -م هحقتلوا اب هل شم رو و بک

 .ردمهم هفطو . رددودم ء تاح هک لس درف یه

 هسلریدتنا لبا هلشسدودحم كناح < یتسها كد هقطو

 ندا اتا یهفطو هد رص هربخ كن هد ودعم ساقا

 .ردیا نیم یتنلدل وا هزاح هش

 لاک دو :نیمالانا
 ي ن) نه

 ۰ تادهو قفو "

 - هصوصخم تاقواو باسا نویشو روماهفاک هدلاع

 , رداکد هشقامو هضراعم لع ینیدنلوو نوه رم هنس

 كن ایرج وش .انایرج هدنسهراد ےل را رده اضفماکحا

 هد ریو لس هدشرذل و نداد تاچ و و
 . ودیرا تاو تحال هوس سا تا لا

 ها ید سده ردقم تارا ۰ لوس
 . ردفلتخ یعادباو عاما هل كزیجات یاب تح هکدعا

 هند وا كوتش ل لس هلورو توق هن « ریدنو یأرەن

EE 
 هسا زولوا داو نورفا هد عە كارداو لقع

 تاکن هفاک روهظلالق - !ع نونشو تائداح نوسل وا

 كملس هلدیا هطاحاو ن هلع و ناتسا « لس و
 تاکاوتاسافو «تانظ تانمحم .ردهدنجزاخ ناکما

 شب چوا . رلاق فلاخ هنامقاو قلاقح هد قوح

 س ا هدن رلتابح هلا اما

 ۸71۰0 — «فیح

 شح نانمئطاو دامعا .هدصوصخ سه توو یه فداصآ

 ۰ N ناکماو لاعحا هنر وهظ ۳ ۰ نمهدیا

 : هکرونلوا قالت هلاوحا ماط رب نانلوا دع ندنامنتم

 .زامهلوا لباق ةلهو هل یار ومو باسا نعمت هلاع

Sh, 
Es هد ندان داح روما قافوا كا ران ال وا لحم هلا 

 كاردا ندسهزاتع صئاصخ كت رش .رلسهنل وا

 هاج کد هد نع روضحو لالدتتسا هب هبهلا تردقو

 قحالامماو عوضخوش نکل ۰

 س ةا ا مادام بس هسقو

 «ءرلرشود هنی رلهوب رک ساکت وغارف دن هی هلن وآ هن

 نایغطووتعو هتش_رفنوتبسب ور وروذکب شال هد

 راردیا لاهباو عوضخ

 3 ردعحار و NE دلاعتم قااخ

 .رار ول وا هتف. شل اها دورع جا وهن اسا, ا شورەدنر رد ۱

 را 9 هلغملوا رل انو صم هلا تادلحم و تاردق۰

 ییلدنل وب کالا EE هدارا درف یه هدص وصح هجو

ES SA EYER ONاس  
 یشول رس درفیه .ردقوناکماو زاوح هدهنغارف ندششآ

 سکه « رولوا یالماک | ًاقلطم هساا ترابع نده

 . ردایهم هنهل قاخام یثیه

 مولعمو EAE نذلوا یشورس تنهسمک طقف

 ءوس هللا تایاوهمازبناو تالوقعم كر هلتهح یندنل و

 تادعاوم هدارا درب تبار اقا ود هدر و ملا

 Ger EONS هاب ار ون .زک مزال هدیرلذاف تاب وعع و

 هدهد رشا ترطف .ردنایم لالح ها

 رادم لّقع

 مارح 3 ردنعم قرف

 . ردوج وم دادعتسا هدهب ی واسم ەدە یی اعم

 كنهبابنا همهم فئاطو ًاماعو اساسا دهسا فللاکت

 كتهنعم فا اکو فلاظو ا ۰ ضهدیاتیافگ هنتسل

 هد لقع نوح و رس اش هنقس یانسحموموزا یهدنساشا

 هدهقاطم و هعاد تر وص E ا یاوو

 واک یاوفو تایسح ۰ نو دیآ قوشو هماع راهظا



 وا طفاس یوفو 2 5 a اضم هلسلغت
 لبا روا ینالوقعم دودح اعاد تایهتشمو تاصارتحا

 هڪ نالوا نیعمو مولعم ینیدلوب تنج را هدتقیقح
 . رریدتا دع ندنالوقعم یاکرحو تالاح

 قاماکدوخو تل دوخ هلینابلغ كنهراما سه
 روما فرصت هلتلفع ندهبهلا_هلماش تردق « هدنرلدا و

 ام لقاع نونم قرهلوا ناضط زا

 . رایدا قالت هارسخو تبیخ چیکر یا « ولی رک هنلاح

 9 ندارت هرن رلدبعاد

 , ردکد E تابحر رسهشی دا 1 زس الات

 ندلئاوعو مالا 6 نالبدیا ر هطمع هن راه هاط لا وحا

 یراهتشب هک ردراو راهسمک هج نالیدیا نط هت راو
 نوجا رانا تالاح ندا و سنااتش_هراهدنح نوجا

 )وا یقلت هلرلهبرک

 هحنک اردا 3 هی اح لا کره ۰ زامهل وا رسام تالرمس

 هالا هدالتاو ناحتما راد وش ۰ رو

 . ردلباقربغ قماعلوت یسالتاو

 ردقه - نیریش رتسیا « خات یتسیا - «مناف تاج

 هلل ولح كند وعوم نامز نوسلوا هسا رولوا دن

 یفام هلسانیز و تدامحت هجا 7 جهش را هتساغرب

 یفرشا: هکردندهممتادومشمینح لاق كلورتم كدوج ولا

 دوع ومیادواح تادحر هقشا نوجا سل نالوا تاقولح

 را ااو ساحارا ورکف تارا علو ررقمو

 و اه او او
 تابح «ردلکد رصحنم هفاوذا و ظوظح لاکا هیت

 هدامم نا ۱ تاحفح دی a aa یددهقاب
 . ردیعاسمو ماعها ماعرب نوجایرادن ءادازورخذقلعتم
 ینادنل و قیالنوسل وا رش نوسا واربخ تکرح و لعفیه
 ۱ ردم راسته نار

Eaهر ها  
 سس ا ر لیف یسو روهط داق ی ناهجوب
 یمتنم هتهج هل كنتو دصق « نصها هلش ال لاح هناطب

 وش تالذک . نیل ریدسک هلقج ینیدنلوپ فطعنمو

 ۳ ناب

 هڪ نایمهنل وا لا صحت سا و دادرتسسا هه او

 اتکا كرا رب هل اب هدتاتحا كرانا هکردراو هدقوقح
 . ردیا فقوت هبهبساحم هدهقلطم تلادع روضح هلف

 هطم رب روسیه ندهدهاثم رظن هلی" هتملط كرو

 هدعدلطا رانا هدندلاوقا و لایا رارس یک یدلاق
Cs EESرایااضتقانالت هدزکید اعر قجهم هلو . 

 یدشو:شط» ی دراف هدرف كدرف : هک ااعرب هاب وا
 . ردلاح و « ردروصتم ردوو دوف ر هلضف هن

 ا هقسش» ندنسهررقم جات ثلاعفاو لامعا

 )سرو هدنافر هدمدنو ینامشپ « مدوا . ردلاحم گراد

Eزمان هلکب تنواعمو ددم  

 ۰ رو غنارطو تلفغ نایرس هدر ذب لاوز ناهج وش
 -هیمهلوا ر ردتقم هقدر 8 یسلو شد, « یالبو رز هلو و

 هتسهنق وم ترم تح و توف 9 ندب هدراهحرد

 راکفاو لاما هاب | ض ا ندتققحو قح بودا داتسا ۰

 ¢ مدو مد ر را امم هت وشود یر هس ندنسهناماکد وخ

Eیر له اف تامح دا ران الا و !ناعاع هدب رلد ه وب ر)  

 نجلا دعا هل ۾ و و و 5 وو

EAندهبس ا ردو هارد ر رادقم یہ هلا 1 رس  

 ٤ هاممات قود هد میظع مد وا هتشرا . زامهلاف یر, جراخ

 كالا نالبرتسوک كامهنا هلسروص هدافتسا ندتصرف
 رطخ و رع تروم کابو رع یو هدوهیب لا هدنققح
 0 ری . ییادلوا

 ی
 تالماعم ساسا یو یدنع « تاکرح هنارس دوخ

 ییدادبآ توف لگد زاهتنا كتصرفو

 تقفو-و تلس صفر هلا هجور چیه تفور چیه

aنەدا  . 

 یه . زامهلاق راک هننای دیالایلآ ینیدیای كنهسمک
 ناو مزج هنیدوجو كن هقاطم تردقر هدنفوف كنوق

 راح ود یراصتا هدید هدراهجرد كح هبمهدیا لصاح

 رب رشباا نیو ییصنر ندییاسنا فربث كرفتالوا ی



 قحا نایب

 یاعر هب هنا سزا قوقح كناىمناط یتلاخ ۰ ردقو یبف وم

 هلتاسنا هدارلنامهلیا لوقو كاردا قوقح ..دامهلوا

 یهبهلا هقلطمتردق رلنالواانشآ هتیناسنایانعم هتشيا

 13 رل ءا هلن اداقتعا وناع ار خسا رویوف والا ردتسا لاح هم

 قبح .بلقر نصمو رهطم .راردیاعا ندلالضو يز

 هاش او اوق هف ک گيهمهلا تردق دب هاب | داقتعا ر العمو

 اد رانایالک ا کور وار ناش ا واع یتسهطاحاو لومش

 تاةفوو تایانعهدصوصخ یه «نداحتلا هب یادمصنوص

 هتشر چیه هدناهج . زالاق یلاخ نداعدتسا هب یاس

 هل وا رس یتفجهیمهلوا لباقو زر اح داتساو داعا

 دوخ « ثالنبدوخ ۰ زاملساق ههناسلبا توخحنو رورض

 اک ندنرلهعاد روما فرصتو بیاقت ندنرلهطرو قلماک

 هل رثا ضف كنبوق ناعاو یفاص بلقوا هني .راردیا اقا
 ندنارسخو تبخ -هخدلوا رهظم هب هار تاقفوت -

 كپ هدیغیدملوب ناکما هللروصر چیه هنابیرک صیلخ
 . رلربا اعر

 تاقفوت اعادو هدصوصخیه هدنوجا یرلکدلس

 یوحیتسح هد هلوقعمو هعو رشم تر وصودانتسا هب هیناحبس

 كهل 8 وح ۰

 هن ربع بارا نابلیا یعاسم زا را ا تا صولخ قف 1

 ا
 هلرلشور هناقفانم « رلن الس ةا راکفاو هیځ لاما

 . رانمهلوارهظم هقفوتو ضف رثنانیوک ندق- تروح
 جات هدر وهط هحاتس بال و تاردقم لصاع

 روهظ تر وص هلا باسا ییدلوا قلعم هدهسلآ مەلا ۱

 ندا سا لسوو یر هلت یح وماعلو م ولعم وگو ۱

 ندناب وقع هدیال وط نده د هل لایواو هتغارف

 ۰ رخ ۳ هحوو ناکما هت وصم

 هفصتو ريهطت بلق نالوا تابلو تاضوف عبنم
 هل روق ندنءاغتو جا كن هناسه سحاوه هک درماب دا

 ردلبحتسم كما هاو هم سرا و a ندهس اط ت میل تا زمم «كملس

 دوعوم هناعاو نه لها هسا ناتج تمالسو توفص

 هدرالو حق 0 .ردیافو و هب همهلآ تراده نانلو

 هلا داسفو قضو یالم هحالف و زوف هتبلا راذاشال وط

 لئان هقاوع نسح زسهمش راناشارغوا .هلامآ لاصحتسا

2 

 یه « نایلوا طبع هکللسمرب نیعمو دیدس یابح
Eنیشاشع ناقح بورک هلاح روطرب مد یه کا  

 ایدیا هدرلهسایبهدیا نویع نیولت نوجما تقوم نامزرب
 فارحا ندقح قیرط ۰ رازامهلوا ردتقم هتبهام رتس

 نارسخقح | ۍبصن كران اایافالتنا هلبایهامو یواسمو

 عیطلا روصو هر دف ینال وط ندنو هکردتيخو

 . زامهلوا زر اعو حس

 نام :.رابا لج هروک هرارصاو دابتعا « ریدقت
 نونظو تدعایم ندیاوصو قدص هارهاش نالوا رونمو

 -الود بول ود درو و إد رکا هماهواو

 هامطابا وتافارخ بولوا نادر E :ةقحو قح «قمش

 2 زاشار را ندتمالسو توفص هدیولف كمرو دوجو

 تادهو قفوت .نمهبایاررق ناعا توق هدهدهبساق بولق

 ۰ رد ر سمو دوعوم هناعاو نه لها قحا هسا | ر

 ق دوکس

 - دعبام ندهخسن و

 ۳ كناع ور نم

 ۔اح ی «روسالغآ ناق هتم یافعض نسل فاس

 : رد ےعوظ كي توا

 ج

 .رویردنل و هدلاحر كحهدیا یدغت هلفارب وط یرلهر

 وا ناسقط هدزو « همریلسهدیا رارکت هن

 هدیدلوم كنااطع و « رد۔تلاطع, كنارق “لاها بیس

 نافد ین دالفاص هدنص رح ٌهنس 0 یضارا ۰ ردتلاهح



 ۸۱۸ -- هفیخ

 اد هم مچ داوساو ی تارا یک ا ندید اتو توا

 ردف وقو هر الاس هدامحاو یس یرلئاسنا .ردبا عافتنا

 در رکشح .رلمهلوالطاع هدشهاسقزاغم هدفوقو واو
 روضت بس ر هقشن ندالاهج هد رةل سفاصتا هناشابوا
 .نمه دیا ساق هنیرب چیه كضارما تلاهح ..نمهللوا

 « ناتحدب نالوا لولعمو باصم هلشهدم ضر ءو

 راضم عاها هبه رسب تاصح هدایز ندهسریغم تاناوبح

 هلا مع قحا كنهاسنا تفارش . راردبا راسخو

 ندلئالد دارا « ندحا ضبا جهل هلا مماق هلتفرعم

 . ردهضاو تقفح رب ییغتسم

 کی تو یر هه رام کا یحهم

Eیو هم یدالوا فیل سسرر نانوا  
 جایتحا هبهراب نوجما لافطا موادم هبتکم ؛ینکچهمهدیا

EEهدنمردار یدنفا ت : ؟ رعنا ماست  

 هدهبنرعوا یزجت « هکراردیاریدقت لز وک كپ یتفیقحوش
 ندفراعم تمعن « ندلبصحم یدالوا كرلابب ناالوب

 تابصق یراقدلوا بونم یمهفیظر قماقارب مورح

 نداد لدن ردا هجوت هنیرانالوا تردقیذ كنارقو

 نالوا تابوئمو رجا بلاح هدایز اسهد ندناکز یافا

 ارجا راتخالاب هدیولس . ییهلریدلس « لەم ايب تقیقحوب
 در . یلهلدیا قوس ًاربج هیافیا یهفظووب + راتیهیا
 هثنر واوا البرز وص 4 یهو تخت 0 ا

 داغ وا کرد رک اا رد . لار داوا نوتسلواب

 نایرج ندرلملق ؛ رازوس قجاقح ندزغآ هدنغوا
 كحهلدبا هلاوح هزمسوما و ند نمشد ؛دادم كحهدیا

 ءامد تاک ود هدنلاو نطو ظفحو تربغ فوبش
 - ردزانعاو لنګ هتسیاش هدنسهجرد ادمش

 تاقرت ندزوبیهو هدلوبه لزمز نعو كرايم نطو

 ندنمعت تح كور کا رمح یتیرهظم الام و

 بيب + نانیهققد نالوا رصم هدیاوص رکفو و نیولکب
 هل دبافداصت هلا ینا ر هدهنصقیهو هدرره یکیدقا

 قلا نایب

 تن و نازوهناد یراقدلوا راو دما ندنکجهلّب

 هدنسبرلیا لا كربکا داهجوب « كيرح فصوب یارورپ
 قجهدالغآ ناق لصا هادجوو بولق .رلرتسیا كمروک

 ا دریاد هدک و هدوا ها ناو تفکر

 9 ا ضحتم دلار و یادع و دیاوف نالوا رظتتم

 ندهطق وا ی زاهعلاطم و یرلمهکب لدن رغ كتموکح

 رانا هروک یلوت یرغوط و نایناط ییاوص قرهیمریپآ
 .رد راملیأ خات ا قالرابو یئاط

 هدیوک رب ابو هبسقرٍاپ نوک ېه ناه هدهقاس هرادا
 ۳۹۳۹ راد داش و سا بگم ی
 یکی هدوحو ندنرافرط ااو فارسا كرام

 یرلتکمو ادغاو فارتشاوا !یدرربوربخ هقلخ رله
 .!تاهمه یک رازوسخک هنوحو ییهنمات یرابیاضر

 لتا هاشنابو هار SN قعاق هالکرب هاب | هلسو وا دصقم ۱

 اه و ا رر كساسیقط هدزو ..یدا قوا

 ۱۱۳9م یعاریوط « یتشاط كرتکموا نالوا
 كب ناه تارا یتخیدل را لاها یللاوز هدندیا 9 زا و

 . یدرونالک آ و روبلس لزوک

 بیرغ# .شمریکرهحفص بیرغه زفراعم یلل وز
 كتل ودندف رطرب .یدیاشلوآ هطسا و هدسافم و ضا ا

 ۱۳۳۱ و اهر نما كلم هتك وشو چڪ وف دما

 ۱۳ تب ریو تیزهماداو لاتکتسا تاکلم

 شاب كرهلبروک قحتسم هبازج كويب كا نوچا ینیدلوا
 e د ۲۱] ۰ رولوا ماست هنلا رامومع یعدم

 هدوجو رابتکم قوج رب زسا# هلفرص رهراب قوچ رب
 1 ینضف ۰ یی ندفرط 7 1 یدر ولی هتسبا کک

 _هتسأ كعا تمدح بودا رد هل دقات رظن ر یفطل

 ۳۳۳ ید هد دلو تلا هتکنو تلد كرات

 هنراظن فراعم ندنکلمومع یعدم شاب زی ۱۳

 . لالح دوهعم نایرهشک



 قلا ناي

 هنک_سن یلامآ و لانقا صرح کید و هبافتم لح

 هنس رد قلوا اهفس هح زاب .یسالاع ردق ؛ ر ونا اتمدخ

 ..! یدرود وا و

 رر فثک هنیدزوا نوکوب كنمهززعم تطورشم
 ندنربع رظن یماق مهمو یناحفصو ییدکح هرتسرب

 لالاب نالاو داصت طلاب ربطلا» :هصام ابو زات وط رود

 روصق هدظحالم ینتمکح «ناعت اجرلاب لاحرااو بسکی
 نکم هر وص قغا لق اغا اعم رما

 وا هحالفو تداعس تمس و شملیآ كرادا ینکح هل هلوا

 .زرولوا شلوا لصاو لوا نآ رب ندل و ییغوط

 ینایقر لوتعرح هثرامم كن هندمتملود «كناب وروا

 تیک اح هدلم وب هيا رولوا كج هلبدیا قرقدن یتابسا
 ینامادقاو نوامن ,كنلاها دارفآ .یارآتو کا كب هم
 دق دارا رج اتش تاک نام ےک ©
 زارا هدايز لا تاعا .كنافض.هداود وا |

 هکردییمنلی هدوا ؛ هسیا راو هلئسمرب یراکدتبا تحامس

 كئورئوراسب تارا صوصخا .رددناع هار كفراعم

 راقل راک ادقیرلکدتا راهظا هدلوب ود هدن راتام «هدن راتابح

 نمرانکنز یتزاو هرات هاو تارک ا ا

 سل رہا لس ردق هل هب راک ل زس بغ هن راکلزیسح

 قج هم یشالوشراف :یهداضح هحفض کیا و روزا

 اان واک وی یون نآ و اقا ین
 . نمهزیا ساسحا یدوحو هاسهدنسهلزئم رفص

 هن راقاح وا كنبل ها هک هج راک هد يديه م وئشمر ود
 ن مد كن دنک ییورت رادقم ر رص ا قا
 ۳ زا *نفرآ اکو نالوا لصاو هدح یح هیمهدیا

 قهریدتوق وا هددبانل بتاکم ینحوح یالا قرق سکسهنس

 یندال وا هناکی هدلاح یتیدلوا راح یتعاطتسا كمریدشت

 هجرانوک ن ا كمريدتبا لوبق هبتکم رب یل انا
 " هدرارابت هناللزتمو هنانکسمهدنرارودیروق ی راظن فراعم

 كنبنادا هدنرطف تیهامو !یدیا شعو هدرافاطعتسا

 هفیص - ۸۱٩

 .رولوا غلاب هراکیب هسلوا كجهیدیا باسح یرادقم
 ..؟نوسلدیا فسات لصن

  هکژریلسهدیا . لاسقتنا هیهحدناوش نواف وب

 ريق + كجهریدلیب یمهفظو « یز دوج وم نوکوب
 ینعرلزوک ؛ثلجهدیا الا ودیتوو رت كرچاىنغاواغ|ى وجر

 هداشاب .دوعسم هلسانعم وارد یه, یراز,لصاعاو قجاحا

 كارد مو ات نداد ر فر اضم یا یوح
 ری الباص ,EL زج "کرد زمغدلو « كهسزعا

 یولبا هوظخرب يلو کیم و تلفغو « هلا رح و یز ریلاف
 -.ءاشا : یقاب .زامالوالباق یسبط نوچما مزب كملسهدک

 بدا لباخ

 ده خ -

 « یسهلتسم ناسل »

OE 

 : : ندهطرایسا

 ! روت ؟ زە زب ! کب

 قره وا هکر و, ینمراقدزاب ..نیجما هن .هدلاح مش

 « هجمج .« هج رع تانا نم را ها هلت وا ,٩ و رز برزاب

 دلزمزوس و یزعرکف هدبوقوص یک هجزسنارف
 - هدیشراق .  ۱ ؟ هن اعم هدقمراقح ندننوالح ینتبمز

 EIS وچ اك م EE ریدنکد ° ۹

 15 هب ف هدقعالل وق

 هن زع وق ؟ ردە تا رک ؟ رده نرد نه

 E هدزلهن نع هدیرفن وب . ید به ؟ ردهدلاح

 .زکجهرکوا ؛ زغجهب وقوا هدرلپ

 نمهقالع هدقلناسنا كەس زم رکو ا٤2 نمای ئانو ب

 . ! رولوا شمام وا

 هدلن اعع و هدرادتفا رس < هدف نا

 . راقچ یشک كيب شب قجآ هسقچ هنقچ



 ۸۷۰ س هفیحص

 دلروتن ویلم یعرکی « شب نوا هلا یشک كيب زو
 :زدلکد هلا

ORION E 2 
 یل ندر اکا یزمرحف نو وب هلع ءاتت

 نالوا شلاق هدیرک كي « قع وک هدهتیرزوا رلدغاک یک
 تمرا رادربخ ندبش سه ینسهلح كنهساّمع دارفا و

 . رذدمزال

 : کمر وی روکو رویلیب یرلناسنا قوچرب
 و و م وا ینسهشد دناقع هدنن واص

 نکل رو هتسرا قک وط جوروا « قملق زاع هدیدمش

 یرایضم ۰ رویدبا ایح قجهروص اکو « اکوشینصقاون
 نو راس ناش راو ی اوو وا ر ار کرا اد

E E NE Lsات  

 e ةالصلاباتک » یمک : روهتسیا كعا تعجاصح

 !؟ هدر قمالکا طقف . رولا هل« یک ا تاک »

 قدالوبوط هدد اکو دداا لو و ااو

 - ریسک هادمع ا اا هتسراو ار ۰ لل
 ٤ رود توشسا همش هدنخاکن ی نیا

 قرهلوا رادم نوجنا ییدمهایب هلال یاسغ هدیمک
 . روش EAE (ءاد

 یراشدتاع هعدانص « هتعارز :هکراو هدیرلفوحرب

 كعبا قمع هلو وا كم روک هد راوی ٠ہدا اک

 هحمح هح رع .رولآ نهنرغ هنلآ تلذک . زو هتسا

 عات « كسرارآ یخ یاعاف سکا ا قنسوت تک ار

 یراتهل سونام ربع . راهلح عجم هسقوب < تفاضا

 ندد داما اک | "یشرب هزح یب . ! دعبال ؟ كرارا

 ! كن . ووك سد الرف هفرطر وا ی هن یهدنلآ نامه

 « زوکهدراط ىق كت اسل
 . ۱ مزال حور ؟ لکد مزال ظفل ہزپ نوکوب

 .ردمزال كم رکوا ینکیه - ینیرغود اهاد ف
 لو یرلهک هحرسنارف « هحمح « هم ع هفام عم

 . زامهلوا هدعماعالل وف نوتو

 قحا نایب

 ۱تا تورا شوخسهتفومداف تکلق

 ندنعیداوا شل هک رت رلهک یک [۰.لا .. ترغ ف

 . زرو هنمزاپ هج هلو ا
 یسهچزاب چاقا رب نربتک هنادیم یییزای هد « ړق

 یسهلک كاك ۹۹ .رهلک ندرت هناقع م یت ودلوا

 ۱ رالک | E ES اا تنمکهروا هجرت[ هب هنر وا

 هاتف الکی

 سوس هتدنک ردق هن مدآ سهام رب « میس ار

 هک عا هک هساقار ندنلا یلاوت «یهوارق هرو

 ۰ ردزرسراتعا

 لقارطمط -- هداح یعودلوا رسحور -- هتشیا

 ..ردهلوب هدیناکرب ناهتای هغمزاب
 یرظ | تفو یحهلبونش « لو مد ! توهم

 لعاتشم | نامر یجهسد « یر دیا وه » | دیدح

 .1؟ نوسلوا نده یررومم كةس ر هکعد [ هش "

 هدنسشراق > مدآ ل نایوووا یە نع وه

 [مهلوقعر-فیع سانلاولک ] : هلهاحر نالو هدد

 یلدصت هقف د یه ٤ نایالاقرا شاي اءاد وا هساک هسل د

 ۷ ۳ هب ند و تاد نالوا هدکجا

 ۱۳3۹ وک درازا ج هدو شراع اهادترب
 و یاموف وا یترک 2 روا سا نا وفا هغ

 شرع اوفو ینغالوق < یتزوک ناموقوا : روور

 نایوف وا یرلهک یراک ر یلفارطمطوا . روس ریدتیا

 و ایا جا وک ےک شمر ویو ا تک یشراق اد
 ۱ والا

 E تیشرت تفت اتاعم : هکرنحا طقف

 وو
 : مثادنطو ! ٌادراق

 یییجتفجیه.غهنالک | هدرف رهیزرکف .لهشیلاح

 هتزغ نکر رونا یتفج د- یک یغودلوا هدایوروا
 سس
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 د )همر وک اهادرپ یناعوفو ۳

 اعم : هدهطراسا هنس ۵ زوم ۷

 هسور یدلوا یهاکیجوت كلارا هاش

 تاس نا ن هه ردنار و هاش

 هات ییصاو ۱ رد ثمر ۱ زف .ندتلم ها

 مظا یه رولف

 هل
 یرلطولب قفش نکل . ردراذرناوخهک لک ! مقشاع

 ... هاش تفنطل ردو تکنر وتر نانلّریک هدنجما
 ینوب یر كشوقز ادعم كفو یک نہ 6 مملیب

 ؟ ی رریدنایوا

 ینود هب یوا زینا

 دواب 3

 یی ادو باق

 سشوماخ ل وا E . رد رللاح

 تب
 حا نود ب منا و ویروس ییزو نارو و

 در هب

 نوک ول کوا اع راهع وشود نرد ندن را هجوم تنککما

 هموروک یتماف ۳ نیس

 هلوک
 نکروواوا ؟ یعردیا راک
 : هوس هن وس هغدو نو ؟ دادلنوا نون

 ی ۳ هداهریدشرل 1

 ؟ ردش و دوج ور ها نت هدک کوک

 - مدل وس ها

 ؟ڭىسوءة شاع هغل وا هاسوروحر a !یئ وق رحسیا

 یاق ماهلار, یار یتاباطخ

 I ی یر دلش رس لا ها

 ص وص هرحس دع بالج فک هر و «لکد

 ہک ت ہرا دایرف ۰ نا د هردتللوا نوا

 9 ؟ قلراذک رکش

 هطاحا ی رادلاح یامس ۳1 هلاهیلک دلرادانق یراص

 شا یدلوا نوتفم كناشاک هتقلخ E ا

E 

 ۱ ها 5 سرو دا ادام ی راس ]

 مقسشاع درگ ا

 .ردللام هلراهگوب متايسح ۰.۰ مزهوس یهیناحبس تانسحم

 « راقارباب رازیب دکب لبلب هآ
 شما لا ضررع هدرانوسانجآ یراب ! رللک رک قطان

 . رارولوا
 میس

 . کوه تور LEN روس ار

 . سط لط مت الاخ مات اداوجتپ

 مقشاع کوب هدن

 هی ماجوب « ینهماک عیادبوب < 3 ۰ رڪ

 زسا يدوب ندا

 و تقطا .دعاسم نوسلوادح

 "یرو

e۰ نوا راه سرما ترا ووب  

 - دتیا افتخا هدنجما دوجو كچ وک ردقوب ! یراپ

 نالوا رسم اک ندتسدو یا یا ی O قشع تک

 هلسلق نران لکوش كغيدناراب هنمان الز کر انش

 ! قحهقح هقشع راظنا نوجا لاه ضرع

 زی و وعح ای حس ر و ھار کت ریس و

 رظن رب هقشع هاتفا لاب رب نالوا قاتشم ردنامز۰قوح

 ؟ نیسیمرریأ ادها لر

 لباب س

 !:نونویوا
 : مناکن

 0 راو لد سر هدنسد رهح

 ترا هر هناق و شعم تحاروب ! رون ویوا

 كنلاخ ؟ یمقج هلحا



 ۸۷۲ -- هفیح

 ییدلیا عادیا كتردقدب لزوک هت . شمشلکد ینمز

 I یخ لاک

 گدا تک دنا ناسا هد راکیدوش ؛ یهلا

 ؟ رارولوا ذذلتم هلا هن رانالوا قشاع هلاح

 : هداز رامعم

 لعدم

 ڪک

 تادافسا

 یدرلا نم دا لول فام ىلع ید
 [ دعبام ]

 2۸ هغ

 اوب رقتث مکنع رادلادمب بلطاس

 ادمحتل عومدلا یانع کینو

 یک ینیدلوا دک لوو (اولاقام بتکنس) حراش
 ےک لوف هکوب لاح . ردشهدردن وجا دک لق رح نیس
 :ردشفت و شم ی سلم

 دلا لوقلا

 نالوا لخاد هه چ کم ابو, وج دوما یربشخز
 عدل نیا نودا 24و نوع دک او میس
 ندروما یح هلس هاب هک لج وک ردوهه كم هسا یلط

 کروا ر هدهزاوآ غ عاشو درده دراي ن دهم یتیدلوا

 دعب بلط» كةل وم .روبل وا شعااعا هدیغیدالغا ناقیجما

 هدهسزا یتیم ردبرق لوصح هک هک ضرر ردقەب یه
 هنکج هام هنل را بلطا رظن هلابقتسا و هتفر دلوابولطم هسف یف

 هدهرابع و الوا هحنلک هنهبجوت نالوا ترابع ند«تراشا

 یکیسملسهنل وا باط د وخان« یلوا بولطم كادمس تلط

 هدلاشتسا یانعم یتنسهج ول و اا .ردراو شا کر

 قلا نايب

 یفیدلوا هدوزالا هل .هدرکفه ارظن هرضاح لاح دلرعاش

 دح یش ناتید وزراو بلط رار هلتقلاق لاّوس یاح

 قرهلوا هعفد یجنکیا ینوب .ردیا قاعت هلابقتسا هدنناذ
 ۳۲ ناسا چرخ ها تا لایق

 را دنک .داردوورا داع یا کرد وجآ ثنا [۷]

 ام رولوا یلاشسا ی راماس و اولا

 ارحا 0 هنس ییا كا ES جح یاد

 هردقلوالصاج هدیلقینوزرا ندیدمش كار قجهنلوا

 ۱۳ کامل هما هوا حد وزرا نکا

 ۰ ردکعد شمالوا ال هنهذ یعمرب چیه كج هاب دیا هداقا

 رومراو ىا والم بلطا ید هلرعاش هک رکم

 ۱۳ ۳ انا ارم نوتسا واز كنا تا رتشا دلو ا
 لامعتسا هدلاح طفل نالوا عوض وم هلاقتسا نامز هدوا

 تک نالتالتاب اویا ےک ا ناص هتکنو یوا

 دنا ج زوما نالو یال هکملبدیا قیلعت هرلادرف
 حراش هجو E طو اا ماهفا یتفددل وا

 یانعمیبس لصاماو ردلکد راغم ك هنمح وت كد همالع

 . ردنسانم اهد كمانا فرص ندنسلابقتسا

 هفحج ٩

 قرف ندزس هلیلما قلوا زکبرق فرش لئان نی »
 مردورسم ها زکناقالم ماودو مکچ هدیا تاط یدعام و

 نوزح نوجا قلوا لصاح متحارتسا و غارف نداکبو
 1۰ ردکعد مکچ هدیا یر ینمالعآ تولوا

 "ینیدلوا :یلاخ ندف_سعتو فلک ییانموب حراش»

 نر : ردشمریو ینعمرب هلیوش هت كرەديا لاطبا هلبنایب

 موهفم نالواكج هلیدیا لق ندنسیدنک برق کە تن [۱]
 یون هدیرلربعت ( مکجهدیا وزرا « مکجهدنا بلط ) یهدتیپ
 ۰ و سوک

EYو ا كىەقباس تکا ر کەدنسەداقا كفلوم  

 . ردزگاح هل وا



 قخا نایب

 نتقشل قا وشاو نازحا ةاساقمو هقارفو دىب ینوک وب

 هنساوا هدکعا عومد "هلاسا كمرازوک ییالوط ندنویو

 و هحنساوحف (جرفلا حاتفم ربصلا ) هکنوج میخار

 خش مالک هدزاحما لئالد و ردقجهلوا یرسیرب كرمسع

 ق . ردشعد ردو هدنالوا موهفم ندماقلا دع

 احر بح وم یسعالف ندماقلادبع خسش كحراش

 هفرصت نسح هعاعم"قوذ ؛قعالک ۱٣ رعش ارز. زامهلوا

 -ردلکد نف دعاوق یساروب «ردرشرب دناع هل تبارعو
 « نوساوا تح هدنا یمالک كش

 دال وقلا "

 قاوا ترابع ندا ید د ها لافعا ناط

 هدانعم نالوا رهظم هنس وص و حير كقل وم هرزوا

 عمست «ینلوق بکست و نوجنا قلوا لصاح همان تماقتسا

 هدنتح قیاس بلط,قرلزوا ردصلا لوزوم,یک یدعلا

 فوطعم هشلوق رادلا دعب هرزوا كلا لاخدا و جرد
 روک ذم جایتخا میکهتن . ردیکر او جایتحا کا رابعا

 لاح ۰ ردمهفنم هدندتیب موهفم زمکدلنا لقن -ندفلّوم
 .ردقوب هېش هدنفادل وایرهاظ فالخ كتس طب روت کوب

 تا٠ هرز را تلطاش تكتل وف تکسو فوم

 هتک اوت وسرد هدنلام هاشم اکر و اوت ا

 : هح هلبوسش ینانم کیلا مازتلاو حرجرت ینو هروک

 مکچ هدیا بلط یسلوا قازوا ندزرس كمهاخ قاران»

 دود نوا ینوط ید رار تکنو و
 هریک اکو کرد ملبار وت ر و

 هنیرکیدکی ینللآ ثیحنم هرقف یکیا ینیدلوا یواحكتب
 نانلوهدنامز دوصقم ندهرقف یحرب هکنوح روسنصرا

 قبرطر, هدنزرط هدانا ندنسهصاخ بلاطم سکع

 یینکیا هدلاح ینیدلوا كمما لوس هلایتحاو لاسفغا

 شنل و هدعفومرب یدجا قرهسهل وا مداخ هدصعم ول هرتف

 ۸۷۳ — هفیخ

 مولد مرویالغآ هد كسریدلوک یت نامز .رویلوا

 ندهنک اعمو هلداحم هللا یلاطمو لاما كراناسنا کنوج

 EEO او هشدار یو و
 قمالغا هللا یریبعت مرواغا هدهطقتوب «توا ۰ ردگعد

 رد واو .قوف هدنسزاب یرصت فر ودا

 كنسیدنکب ودیالقن ندنف رط همالع حراش كفل وم

 ینیدشدلاح کرس وک قوفص نوجا ینیداوا یعزتلم

 : ارس تب هررک کوب هجینلک هیانعم

 ( حرفن همزا یدتشا )

 هلتل وقنم ندنساعملا خاش هکرولوا شعوب هدنسیداو

 .ردهاط ینیدلوا كحهدرپ جھ هانعموت نالوا دوم

 یجالک كخش کردا نف دعاوق یارو « ك

 ندیهاقلادع خش ییمکح هفطو كرەيد نول وا تح

 هنایلوضف كي یبقیا هچوت هنمیلس قوذ یدنک هلبا عزت

 ا هکاعم رد ےک ایه ها ام ازت

 تبارغ هدیزوس « ردیشرب دناع هلی تبارغو فرصت
 کا و . ردب را لڪ

 یتسانه ندقمالک | رعش کوب لاحت ؟ شگا هقشا هدنف

 دعاوق همش قسالکا رعش ۰

 . ردتغالب نف دعاوق نف دعاوق ییدتسیا كعا عطف

 رمش هک یناعم نف هوا ۰ ردیناعم نف دعاوق هصاخابیو

 قلوا یف قمالکا رعش اقاطم هسدکد یف كمهلبوس

 خ.ش نالوا هب یدتقم هدنفو .. هرکوص . لک مزال

 داعا هنمللس قوذ كازا 4مالع هللا یهاقلا دع

 رد یا دا نه رد کف N هتروا
 ی عماح یە دفا کرد هد وب س هک هد هج

 نایروک هده فرش هبیشاح س هرزوا قلوا طابتحا

 .!! شقو لحم هدیدرو لصفت

 كفلوم هلهجو زمکیدتیا ضرع هدیراقوب هدرب
 دعا سما ردقوا یرهاظ ك هانم ییا حج را

EYهنا راک ا زه قوح نا مالک هدنروصوا ی  



 ۸۷ بم هفص

 قود هک و لاح ۳۹ | ک مزال 1 أ هنازادربتفاراعو

 كل راتاو اش E نت 7 کر ای نا اهآ یر راس دا

 اک ا ییواساو قایس كرش هرزوا یجمدیا میاست

 . ج وک یه

 ید موزا كم وم نوجا لخت هدک ا

 یراق E عاش یالود وتل ا

 یبس حس

 ۰ رماس هل وا .EY نمضتم هدیدیدم سس هلهح و

 راو یدعبام

 ۲7 ساک حصر ا

 س رایدیبا ِت

 ۳ یعوط هک ردع..ط یلو یغوط کل اسا

 ندنناقولخحم « كهللا . ردبا نیما ِ

 سد رک من ۳ شح

 ت تعاح هکردم ء م

 هے سقف لمع ید

 ىسدفم كاوا لحتم كا

 ا ا نزد

 هلا ا رو اہ ا قوحر ردق هنیرات رضحا نهدنفا

 كرك باحالا لع (ls دژاو لنچ بتک نیخرب

 یتالمآتعمو ماکحا كن رتقتکت رلریمغم دوو اک

 نوار فیر را یکتا هو الا تی کرد هلی ضعت
 و هتشرا 5 اردمدککدا ول ی راح هال ر وکو هدهبهلا ء ولح

 اک ا ج

 واوا لاک هعاخ كي ه دو هب ربماس تالدر

 تارا ءر < هتن ]1[

 : كنيزرخاب یی دلبا

 اطلاغم قارفلا ترتخا ال اطاو

 یدادوسیغ راهتسا ف تلتحاو

 یه یو در رم تعدطو

 دار اقرهلو ها لاعم هد انعم ینیدل E طظ

 یداسح فال ىلع رومالا ین

 تیب هلبا یبواسا كنل وق
 ۰ ریلد رب و ىح هصزوس هسرولوا فطع

 ناعماو رییع رظنرب هتنولسا دادهاش

 یهدماتمو كمفلّوم

 هد رکف کیدروک جوامع ىع اردذ وخ ام نددهاعم نوت انا

 یاتکر یف كنابدا هکراو ردقوش
 هدندنشیدیافافختسا

 رددأةمرب زول یدک

 یف دعاوق ج ك۶ دلش ییوطم نالوا

 تشک نوجا a قفاوم هنجا رم س هاهجو ینیداشالک |

 . ردشملیادلق یدهاعم نالوا ییال هکملیدیا دع ندنارضاح

 ا اخه

 حو ا ا

 قخا نایب

 تایح هرزوآ E یسهاک رقم كن همه ا تادوحوم

 نمدنفا لسو هنلعهلایص یقطصم دم اندس ادخ نم
 مکح و نانلوا لا زنا هم رای دنک ةلبا لاسرا هد رات رتضعت

 راربهلقلوا عماح یتسهفاک كنهبولطم "هلزنم عیارش یوق
 لاک 25 نالا مع نا رف نالوا یا هعاساا ماو ىلا

 ارعم ندم کر یغت و رونم هاقح رون .. ردشلروم

 نویلم رونک

 مکح . ردتفارش یارم هماه تیکت "یدایا كما ا

 نيد لتخ نوكوب نالاق فلاخ هلاکو تبسدق كل

ESتک هلمحزا .ردراو یراکل اجر تهذمو تالسم و  

 زویچوا نوک و باطتسم باتکوب نالوا

 فرج هرز وا ینبدلوا تیناح ےک بولوا ندههلا

 كاتنیرادوجوم فیرش رویز « تاروت « لحما نالوا
 هیماللتسا یاملع ا هبنانسر = یاملع اعم هنناح ردم

 5 هدلوب و و شلونع وفو ت ارظاسنم قوح كب هدننابم

 یعوح لی افرل اوت دو رم بو و هد و> و تاغ) ۳ یخ

 تزل ن ند احاىم ید وصح هد توا تولوا هدناسل هش

 کم ردا ع رتشت ین ما كەر رک لک انش دو

 یسدادعا ۳ یو 4 تود ونا ید روعو سم هجرت

 راک «ندنفر یدنفا ها صاد هداز رامعم ند رلملعم

 نا و المال
 ماکح | .ههلاقراقح هدع)

 (تهاذمو نادا تا )ن 8 واں

 رهلب دیا 0 فمع هود هرو ات

 ممل ها ات هلا هس 1 د

 رادشا هن شاو حیطو را ضحا كنەلا سرر یناونع

 رو ر رحپزرط كيانک .ی

 یتکچ هاسهبالک ا, یالوف كسکره .تالهداس نانلوا داخلا
 ف وطعم هر ا ها ددم سر ٠ روےدیا ناما

 دل وامر وظنم یکیدلدیا

 ۱ و ر دقت ناو هب وع ص تمدح و نالوا

 ردا ڭى رب هسمرح گیم راستا مان E هلع ءا

 یددقشح تاڪ IES و ندقح باتخ یاعفوم و

 . زرلیا یک ندیربماس تیاحور نالوا

 یمهعبطم كب قاس دما لع دم



 ۳۵ ددع قلا نایب ٠ دلج یجنکیا = هنس یجنرب

 ۲۲۵ هنس سوتسغا ۱۰ یف و ۳۲۷ هنس مظعلانابعش ۷ یف - یسرا دازاب

 رد راکٌفا شاب كىەىمالسا ةملع تعمج

 و EE : زایتما بحاص
 : هداژ یامعم ندنشافلخ سلف ی م ندنراماعسرد زیحم اف ندنرلماعسرد ر غاف

ENESىلع د یربص یطصم  

 تاجردنم

 ا راد همولع ةا
 8 راطخا هراظعاو

 N aT O O ORO GE زر GN o SOE So ند (فیرش یونغم)
 یربص ینطصم تو ام CAL O و تاداقتا قفو یزچنار دهم الا نیا جا هی تک تابح

 تونم € .ن RE TRT ۱ و OO OL بول یا

 (رارب هل رجا هس ول ( ا هونا

 : نوچا هيبنجا كلاع :نوجا تایالوو لوساتسا
 قنارف ا روا E ۰ كهتسرب

2 NE 9-۱۳ EEN 

  2ا ڪو ڪو س

 زالوا مداعا قاروا-نالدبا جرد

 : ه صرلت راق

 یسامانلو هدکل شاعر قزل آ هرامعا رظن ینلدل و شفا 6 هب وس ثداحاو هغارک تارا هب ال اتم هک 4

 . رول وا احر

 صحیح

 تداعسرد

 یسهعبطم كب قاس دجا



 بناج یعرشلا باول هلا یرابتفم هرشط
 ۱ ا

 ندا تع نع هبه رشط هل تیس انم فب رشناضمر

 ضورعم هللاّوس همان دامعاهد الع ضع كمولعةلط

 تا یک دو رک هدههاتس"نیتسو یراقدلاق

 وارھ فست نایاشو بیر كن هداتعم

 دازعاربختسم و تیام وام ی ید

 :رالشعا روح E ىزەتىعم « (سلا و

 لع زمتیمج هکر دیللوا مولعم یماروش الوا

 همان داتعاندن رب دنک «هدن راّمح م ولعهلط قالطالا

 كنهسمیک هفلوا بهاذ هبهممشرب بجوم ینیلط

 رد هب لع قاهتفه یفو یماس « فدا «ی د ژونلوا ۳ یرانوک یتایا رازاب

 هب هرشط ندنشدنلو هدندامتعا ینجهمهلوا یټح

 همان داععاهدرفر ندمهلا یوم هلط نت

 هن راب دنک ندرافرط صحت هاب را ردشمهمر و

 همانداععا هبهیلط ضعب كرهلیر و یموس تم

 ءلاحو هدهسا شلدشلا ینیدلوا هدکلدیااطعا

 ۳ دما دامعا ندیا لكف 3 1

 - هلوا كعد كم رت وک غاسم هنسرللاق هدههپش

 قوقح امولع هلط مومعلاب هدرعرظن ندنفج

 دودو تانج رب مظع یشداق هشراهموصعم

 اهد كنلوصا سالا و هصو نالبروک هدقاس

 .هجرد قوا ترابع ندنتبطت هدلکشرب هنارادغ



 ناک رب وند زود اک تمرفت نارا کف و

 ضعب نالوا هدد ررض ندحج الب جیجر

 هرزواكلریو هماندامعا هد هنی رب دنک «مولع ةبلط

 تسمالسا هدفسا راش عنا راکت یا

 یاواسمو تیطو رشم ماکحا هلیاهیم ومع تمالسو

 نالوا شعبا لکش ٠ هلل ةبتسح نوجا هظفاحم

 تد وع E انا هدنمح هبلط « زمتعچ

 نابر و هننرادب ندنفرط تموکح نوچنا یراق

 ینجهسمهل وا همان دامعارب حرص هد ندراهرک ذن

 .ردشلوب قفاوماهد هنکلسم کم تاب هدنرکف

 یو مرچ ك مولءةبلط هل اررقم برحناود

 شمعیچ هحوضو نادم ندقوچیراقدلوب اک |

 نا یابسا یرلتدوعو تع نع اع و یشدلوا

 یماطعا یخدراقلجرخ هدرادقم بسانم رار هلبا

 هدلاح ینیدلر و اشا هبطت هلماعم هدنرلقح یک

SEER 
 دامش قفاوم كددرراث | نلیدنا ماود مدک

 هدهماکحمکح رار هلقماملوا تیاساو تمالسا

 ةتسراو یکجەدنا ماما تعانق مدع ببس الب

 . یدهلا عبا نم ىلع مالسلاو .ردحاضيا

 هیمالسا ةيملع تیعج
 حچوج

 راطخا هراظعاو

 هدمالسا لئا وا ۱ مر اهد و هدنداعستف و طحء و

 و هتطح نه و ی دنا رود تا هاست شف رز

 السا تمأ نئدشار یافلخ هکر کو لسو هلع هللایص

 ہد رلکدتسا دارم كما داراقطن یاس ندای د هي هيم

 . یدراررومب اتا هدلاح یراقدلوا مق اج و
 غیاب ETE EES هتع اه E ندالّص یاداو

 ندرامالنا نکیا هدنشحو لاح امدقم :یدرلردبآماکحا

 در لا و هد رو هولع یراق

 یک و راراها ارج اءاف یاطخ رالاتوروا نالیروک

 هلعر كکو هسراکحهددا قلن دارا هدنقح هلتسم

 . راردالکا هنعماس قراقبح

EESلس دوو ها رد  NCکاخ  

 .رونل واقالطا هحشاصن نالیدیا ارحا هل ر وص كما ناب

 لئاسم ددعتمابور نالیدیا روصت هدرکف هسا تاطخ

 نالیدیا دارا الاجترا راد ههیبدایو هسایسایو عرش
 ضد مدنفا هاتلاسر ترضح .رونلوا قالطا هقطذ

 دارا هداج .یراقدلوا اار و سچل اا دم هدرا

 لارج ا طخ ًاعط اینک | هدهطخ ید رار ر و هطخ
 كیا داربا هبطخ هدزب . روایروک ربغترب هدنراوطاو

 یرلتقو هقشا بولواهدنسهچرد بوجو هد راهعج زکلای
 وشراق هنعماس هلع ءاتب . ردعورشم هن هبطخ دارا

 ندب ارا دامو ك ؛نظعو نت وف ی باخ

 یارجا هلنروص تباطخ هلهجو همالاسا هعدق تاداع

 . ردمزال كلدبا دابتعاو انتعا هدهنصوصخ كجا مش اصن

 .اسویو نفمتکر رايا كب یمهلئتسم تباطخ هدا وروا

 ردتقم . رد شملوا لصاح تغفوم هراش قوجر هد

 هدنسهاس هطخ یتمجرب نالوا راکفالا نیابتم رایطخ

 نالبتهتسلا كب هبم وم راک فا یک ی رلکدلب هرب دنیا دالا

E a O Eتوماس  
 یونعم كرابطخ ماع نالوا عرشتما نیدتم هسیا هدزب



 كح هل رو هدرلهبطخ e دارا هل مانا گكنوق رب

 هداز ندنسهلح كطئاسو یک ظعو و تاعوطم ۲

 ۱ هوا
 الوا . ردراو طئارش ضد هدنقح كعا طعو

 یاهو قعوف و" سرد نت ین اه تاذ ندیاظعو

 ییدلوا قاعتم كن

 كنلاسها کیدلبا ظعو ًاساق . ردیللوا فقاو هتاسم

Iكلا هسرئساا كعا ریسقت ییدحو  

 ها ات هل روت ۸ تا صد بولر ا

 تلاهح یوح كى الاثم .ردہاملبا لع ةر کا كرديأ

 یا ےوا كتاداعو تاعاط هم وقر ۲ نالوا سس “اق هدنجا

 ندضت رولدا اک توقف ر اج كا دادعتیتبناع

 هبییاها نالوا لوغشم هلتعارز . دلمامقح را

 هدهم وقر كجم ه رام و هع رش لتا هدنعیح تعارت

 ندنلاضف كراج
 تدحو هتیا هد زع رلب تک هظع وم ض ەل مر ا

 تورها كل وک هصف ایا .ردنلملیا تحم

 هکردرا و رالاصمو تاتا رسا و صصق ناللوادنتسم هج

 کعدیاتکظعوو تع رش هتک نال وا ئو تح رانش کوب

 نانلیوس نوچ قعالکایتیولع كزمتعيزرش «ریلیدپا ابح
 هد کا بودنا نزوب هابنازیم لقعو عرش یزویس

 وکلا توری ادب را یلاپ كس کت و ل ا

 هل راسانالاقو ندیافالتاو لت یراکرشم قوحرب هنشاب

 دالغاب لاو باص هد ولوا قدوم هغم رق هدلاح ین دنالغاب

 دېش ندقفرط رلکرشم بومهلوا قفوم هعمرق هدغیدن

 هنهلا تردق هج رک ینهناکح یزاغلا نوعمش نالیدیا

 هدهسیا رول هلوا مقاوو نکع هلص هبنادمص تمظعو

 eT وا ةدايز ندهزحعم كناملوا تمارک

 نالوا ندنلبق تادومشم ۰ ردنللوا هغلابمرب هدهباکحوت

 دوا كار 6او یا رقشتو لاو ات تل اتم
 :ردمزال كنا هلازا راهش نالوا طار او تام
 كحور نالوا لزا یسهخک ردق هروک هتیاوررب الثم

 شرع یرلشاب هدنتلآ كرر تاق ید یراقایا هدنفرمت

 هل را ا

 قلا نایب

 هدنشابره بولوا یشاب كيبزو كوب هدنفوف كنالعا

 امیاد بولوا

 رولیدیآرکد ینیدلوا اهر لوغشم هلارکذ ییح باج

 كندکئالم وشا

 یاس كيبزوب هدنزشآ یهو یرغآ كيبزوي

 نالوا ندا هطاحا قرظره ید وجو

E ay 
 2 ر . راوک هم رطاخ تلنمماس دلا

 Ue نالوالئاق هنا 0 هدهسیا ندنلسف تا اشتم

 هلزوک رلهکالم کردمولعم

 رانویو . رددیادوجوم <
 ردو كنکالمیه .

 ۰ رونلوا

 رد ساک 2 لا رار وک

 رد وآسفعه هالادنع یراف شو ردو

 راس وک هدنلاح فشک مسج هداضف قحباذج ؛یفرشو

 نم هتیحالص كما مع قرلوا كوس اهد یسکناه

 .رولوا هدنسن وا یباطفا ندن رد هسا كلام هالا فرط

 ناتنلواتاور کج و داد لوزت.ییسهجک ردق هتشيا

 عطا بویغ | لوزن مداح فذک مسج چور
 ور لا ترک

 هنلاح فثکم مجرب هداض

 ام فرشا كح باح طقف . رانا لوز

 سود یو باح ت واوا

 ندالعا شرعا یتماسح ہدنکیدتا ردا رع كعا غارفا

Eباعتسا لح ردق هفاسمر نالوا ردق  

 كلام هزغآ «ناسا ,شاب رادقلا مولعم هدتسن واو كتا
 E Sh یو

 اوو ید راداق یددنفح لساربج توش

 2 كلتم یجهدىا ذاحا كراظعاو لصاماو

 هاد لام ندهتف معو هب داقتعا لئاسم کج هاسه هلک |

 یرمخس ترضح ترسو هبمالسا باداو قالعخاو

 كنەلم تورو یسقر كتعارزو تعنصو تراحو
 كکلمو زاوا كاماعو تام وشن هدنفح یدسز

 يدا | كنهفلتخمرصانع كحهدیا تمدخ هنتمالس

 ۱ ۱ داقاو تعاطا هبهطوربشم تموکح,تعلاها و

 هد ندامائارسا . ردللوا رصحتم هرات نالوا راد

 كج هدیا تمادح هفالخاو رااح كاللا لاد ناي



 یا نایب

 نالوا دسم هح ثدحو هم رک هدهسلا

 كمري تقو هاب اتایاکح ناهلدنا هدافتسارب ن
 زالو

 تح ا نایب -
 نادا سر نوجارلظعاو ندنفرط هملع تعج

 ۰ ردکچ هاب دیا د هضەلاسر ی رل ضل ندزلسرد

 حج حس

 ۳ 7 اه د
 لد ۰ فل رس یوم »

 نالبزاي هایسهح ول رس «رارشآ نیفانم ورا رض دحسم»
 : هیسانلب هه رب

 هشننا راربشار هق و «نتاوف

 هتسا وخ تعاح قیرفت كمل

 تققح یافیع و نیدمظاعا .یدشملبرد جد کبد 3

 كم هافاح "هلفاق واو EE سشراتس (نارقرغم )كسا
۱ 

 :كنم راترضح یماحانالوم نان ولو ندا

 ی ونعم یول وم یوم

 یولهب نابز رد نآرق تسه
 لیلخ تاتک نالوا ریظم قح هنمظمآ همدم

 هنج رت الأم سابتقالاب كمیا رب ضمیدّاع هتحشوبندب وثم
 قلعتم هب هدف و راد ندنعلدل وا رطاخ درآ و قمشلاح

 :یدناو رب رخت و لش رز هحور هد کتیا تا

 دنتخاب ئم *یزاب رک نینجا
 دنتخاسوا دحسم زج یدجسم

 هتسارآ شا هار فقسو شرف

 A هب الاب ریما دز

 دندزوناژ وا شب, رتشا وحی

 یسح یارب قح لوسر یاک

 ینک هر مدو دعم م نا ی وس

 را زورو تساک زور دحسم

 رقف تفو ترو رض زور دجسم
 هد فل رشا هکباح نآ یعاس

 هد فا رعت امز نکن ام هنر

 زاو ار دجسم باحاو دجسم
RN E 

 زور وجه تلاح زا بش دوشاب

 زورفناح باتفآ تلاج یا

 شیک مرو نابرهم لوسر نآ

 شیپ درولن لب زج مسب.ننج
 لوسر ددرک ناورات دش نارب نوح

 لوغز ونشم دز كناب قح تربغ

 نمد ا ام نخ نا

 دا تیر هآ 3 تس ولقم هله

 دتخاس خزود رسجر, یدحسم
 دتخاب ىع اغد در ادخاب

 ES OLEH نا
 ا لعف

 ا ال ر ا یدو

 دنشوخرس نادوحح وا ظعو هک

 ام كل ی ا 45 ریمغسب تک

 | عرب و مهار ره

 ناهکنا مدرک زا نوح رفس نر

 ناور مدرک ناور دحسم نآ یوس

 تخال هونغ a E نام عفد

 تخاس یدر اغدزا ناباغد اب

 دندمآ زاب ازغ زا دمای نوچ
 دندز یضام ةدعو ردنا كنح

 وک ناف را یا قا تفک

 وک شاب دشاب كنجرو ار ردغ
 ناز لغد موق یا :تفک

 دینز نت ناناه زار موکت ات



 ۸۸۰ -- هفیص

 ناش رارتما زا دنح ناغن نوح

 ناه رک دهرا دزو وا +ناشرد

 ناعز نار دتیفک زا وز.ناذدصاق

 نان صد هلل شاح هلل شاح

 لغ ریز ییحصع قفانمیه
 لغدزا در وام ربهفسب یوس

 اش دک وس کر ریمغست تشک

 تل کتار ۱

 موق دروخ ۳ کویت زاب

 ادخ كأ

 موص رهم تل رو تسدردنا .تفحصم

 ار و كاب مالک نا قمه

 تسادخ رمزا دجسم یانب ناک
 تس هلحورکم جتیهاح | ردنا

 تس رلیو قدصو 5 اا زدنا

 ادخ زا ۳1 هک ریمغس تفک

 ادص نوجه نم شوکرد ددسریم
 دادام رد جو روز نوح

 دندباوخ ی اه دنک وس ولزا
 جی ستم ر زاب

 حصف ناشباب تفک متذک دف

 دوم دحسم نا کا دید نوح

 دوخ مادودب تلبح ا

 E ۱ و دومرف ی سا

 ا سا حرطم

20 
 هلرهدیا راستجا ههعدخ و هلح «راسک اخ ناقفانم

 © دحیسم رب هقشاپ ندابق دج :نالوا یوبن درک اشنا
 یسهمهشود و یاوات هابسهبف ككدحسم و رلبدهلب |

 دنا دف كما هر هق رق یتهیلسم هدحءمتعاح «ننم

 . یدیا یبم
 هاک شیپ بولک هیربخیروضح « نایوج هفرظ وا

 قتحلا نايب

 هلبا هدافارب هامه رتسمو زار وحت زبد یک هوهد هدد

 ردو هدحسم زمجدتا اثنا ا8 ۳ a هللا لوس راب»

 . روو تهز راخا هدنصوصخ تع نع

 ترورضو هدران وک ولروماح ور و اب
 .ردشمتلق انب نوا تالص یاا هدنرانامز جایتحاو

 ینایوا

 فا رعآ و هکزت یزو فرش تدمرب یدیدح یانیوا

 تاد . هلا فطلت یدح_-م باخا هادحسم رهدیا

 یک هحک هسیا دحسم نانا .تاده ناپا رد كسدفا

 a یزوس كارشا لاح یا .ردتملط كى رم

 نالوا كنربش هکنولوب رار هلمری هافرب !رکا ا نالوا
 « نوسلوا حاصلا نمرونا ۱ هلکربتم یاقل هساق بول

 . رای دهن ص ع ینلأم

 هباع رک ل کر نوا کی یضخو تج رن اع
E SNA; 

 هدنمنع تباحا هتوعد بوریو با وج هک !یی هام سدت

 لضع و عداخ یک یناباس لوع ! مدح » هدارصیرافد ولو

 ینادایكراشبخوب .هعا عاعسا ی رازوس كنقفانم نالوا

 ۳ وو تیر
 دی حج

 هب هن اقفانم تاماحرتسا وب زع دنا ج

 درهریااهزادحسمرب هنیرز وا یحج طا رص رلود هر

 یرادصقم . رایدشبتلاق هننووا قاراکهلح یشراق ههللا
 نیدزکنم ندماشو كمروتود هقرفت هی لوسرباخا

 وب .ردقهراقبح هلالضا یارک بورینک ینیآ دبا نیعل ر
 ها زما لالض ظعاوم كنوا « رافرح فا رک

 قاقا و داحاو یهفس خاص كنس .رارول وا بایهوشن

 یهدنلام «رلزقا» ریدقت چچ اا لضف و

 .یدلوا لاواز زیر تلالج یابر حو

 هنیقفانم زعدنفا ہللا لوسر هنیرزوا یهملا ین وش
 انار یارک شالما كد ردیا تباجا ه کتوعد » ًاباطخ

 یک هیتر هدد وع ندرفس ۰ ز هرز وا قمقیح هلو

 عفد هنس هع دح دا رلت وا بورو ون «زرالف زاع و رایغوا

 ۰ راز دهلا هلن قم هان



 هدر روضح > قاشق تاپ وا هدنع ووو هس تد وع

 سرد ماحرتسا ین زاجما كنىربمغ قیاس دعو بولک

 هناراکم دصقم كرلقفانم !نامزرخا غرب یا » تقووا

 ندو هل وس ا ندقحا ی رلهناراکهعدخ تسو

 هک ادو راهط هدهسسلکهع وق و ترح ر یالوط

 تستر ۳ یو یو ا .یدل وا لات 2 3 8

 زا سا هک كصوص !راکم موق یا « رزعدقا ی | تیدآ

 لاد راتنابخ تاصاصم بود » هما شاف ا

 كماکشب قافن وا یکی لق زو و راهظاوفشک, خ_زادقمرب
 یزیمآ یکم لاعفا

 ترا رلز دنا دصو او تورج

 مرز الک و اعاح» هرز وا یسامل.شالکا

 یر هو رابد اع وح رندیربمغہ روصحهمد «۱ یدلکد

 ۰ یددح هتسناع ات

 كتسراهدساف

 هل الا صدم

 لوسر دز قرهلوا لماح یه ارق فا

 طعهم . رایدالشاب هندع نوچ ا سه هثربت بولک ههللا

 هدن راق وتا و

 هد ول عمدتا لر یع جرم كرس زدنا 1 ارت

 (نویذاکل ما ده شنا 1۳ بالج 2 داهشكهالا

E OD 

 «ماصرهم هدن زازاغا هنیرزوا باوجوب اقفانم

 نوحشح هالا مالکد هدلاح ینیدلوا ناف یا اح هدنرالا

 هداروا .یدبا هلاهحول زمشیدنا اتشنا یدحسوا مزب

 هن وکو هو متر ر هتشاب ندهالا رکذ هلتمافتساو قدص

 . راب ا نیغ ار ۳ ولر ۳ هسد « یدقوب نمهابح و رکم

 نالوا( یویلانع قلثامو ) ل نو ی تک تو

 هاراقفا م ندنفرط رعدتفا اباحتلا ل١5 هلع رک لوتر

 لصاو هغالوق مت زاوآ » یرلنع نالایوش
 «ردهدکعا تداهشهرکتساخ و بذک رس ادصوا وهدقلوا

 یه یو

 هنسه نهاد ر

 رادتباه هظ.اع ناعا رار کت هحننلاق مسرسو ز زحام یراق

 تذاک هققح زس» ندنلسرلا قدصا فرط هدهس راد دهلبا

 راد داغوا هح رص بذکت هزکسراکهلحو

 اونا كنءهابر جو «نیوانم .یدابدیا در هد

 ۸۸۱ - هفخ

 یقح دسم توام یاس وا نالمناب ا “حسم

 هڪ دا صاظا ینبدل وا دوحج ماد ی رادو یندالوا

۱ ۱ 
 دان نع ییسهصع و كق ته

 .یدلوا هل واو یدربو ین صا «ككدیا ناجا

 یول ولا هاط

 6و مس

 یتسار وآ»یرلت رضح هللا

 » یک یاش «

 ناک لا شارضاو للع - ردعاق ها اح
 بارطضاو نیلا . زامهلوا دودعم ندابح « مايا-نالوا

 . رول وار دم هلشالیتساو تمهكتفاع و تګ هدب رامد

 2 هحنل وا لتح تفاع . ردت یواو ا كنامد من

 . الا فو تھ هدتادو اس

 قلزسئالابم هدساعر هنسهص وص دعاوقو تاسا

 هظفاح هل تالامعتسا وس هدرلهحرد طارفا ابو هار وص

 دصقوس هنابح رابتخ الاب قعلو لساکتمو لمهم هک

Eنا نی ر هداش ىج اع وش هسا تاح .  

WEESهنس هراقو نسح ردق هل ولح كت ردقم نامز  

 E EES E و
 هر دارا هاست او کا د لوا فاو

 هقاسلاوحا وسای و لاهانوسلواهسرول وا هاتروصهن

 یفیدنلوت لفاغ ندناح یادم ثكعا لالخا یک هلس

 ها راها

 ندقدلّوا یازاج ر بارطضاو تحز - نانو یرورض

 یسماکح هجاند كالاهاو تافغوش

 هد راکر دت تو اناذعاو باقعم ناتشااهده داش ادعاع
 دیقرب چیه ماع ارام .ففیک"هبواا «تاعع هکنوخ
 «قعای ییکیدلیب هایو یتکیدتسیا بوللوا عبا هطرشو

 :م نوچ ا كمتک بوج وک هدنرب كنوک
 همهم فلاط و یبدلبا مازاتسسا كناسنا فرشو ناش

 ه هد وع وم کک تفارشو 6 یماشا كم هع ونتمو

 .ردشمالدا ش

 ۰ ردشل روس ناسحا نوچجا یسمات ها دیا توال تک



 ۸۸۲ - هفیخ

 نده ۳ ما Om امو ما هسالوا هل ون

 هکوبلاح . یدرملک مزال قمالوا یلضفو قرف رب چیه
 .ددرخسم ههیناسنا عفانم تادوج ومهفاک هکلبو شک |

 راهظا
 «ڭكمامەدىانقسو رد ییهنعم فاطو ا ها نارفک

 تك لماقم هفاطلا و 3 هوب نالوا ردا دادعآ

 هتللا كمامرتسوک انتعاو ماتهاهنسافانسح هدنلحم و تقو
 . ردلکد ندنالاح یجهلیهدیا لمحو لوبق كعاناسنا

 هلقح كيهسناسنا تثاطو هکردتقذ راوازس هدیماروش

 هنمرکمو ف اولا د وکوت کلا ء یمافاو ادا
 رر ةابلا مادام قرهلاق هلغلوا شلدبا تقابل تانا

 نامات هدی زارحا كيالاع تاحرد ةاملادم» و كتمالسو

 كرك هاسافا OE « تاح هتشیا .ردبا

 ا4 «  هدانف راد

 ندشیهنوجمآینیدنل وب جارو صتخ هنلامکتسا كنلئاسو
 ت: رهظء« هداعسو تمالسهدایقع ۸

 : كمابا مامهاو اتعا هن ا5ا ها نسنح كا مدقا

 بایسا دیاع هنماود كنابح هلع ءا و ردندماهم ما

 یاطو ید ی لاج لاا و كلنا ووو

 او یدو داو کل ت ات هرم
 یالتساو ما هلتفاع و تح قحا هدتابح ۰ ردهابتشا

 یو لئاح هلاعفاو فاط وهفاک هسا ضاصاو للع

 هدلاع . ردتب ولاو ناححرز اح هدایزلا ت صا هلبسح

 نوسادیا ها رلیدیا فرص ی تربع همسر هب

 نکم لاک زارحا هدصوصخ رب چیه هلیا ینادانو لهج
 . زامهل وا

 ردلکد لولا لباق لوصو هدصعم تاذلبا

 تامادقل نالوا دنتسم کا ایو دلوتم ندلهج

 تامادقااب .

 ثروم هلا روهط لما سکع ایو رده نوتس هفورصم

 تقو ره قوفت عاد یهدبرمشب ترطف . رولوا رطخ
 اناما نىك نال زدهذکمرتجنسوک< :ین رانا هدر یه

 هددلرانابملس طقف
 هسانوا دناسم هتي و کت وسر < یرلکدشود هب هبعآ د وب

 . ردملسم هتبلا قوفو ناحجر

 قرهلماق هننربع یزارب ۱ قوش هج ورب مهم ربع مهم هلیب

 ت د4 کد هدنسهچرد یناعدا كملي ینه

 عضورب یرلردنک نوسلوا هدنتروص كمامرر دا یکی
 «ردهدکلر وکنامز یهیغدیراقدریدنل و هدص وصخ عقوم و

 ینکیدملس بولمكنیدنک الوا ءرانالوارظن و لدنشور
 ۱۱۶ ك ا یی دملسو یراناصلتب هان وات ابن

iiyاما راس اقلطم  E 
 ۱ زالو لا

 دما

 ج 2
 نو سه هج همعامحا

 .ردهدکعا تادحا ید روطو كنررب تعاسیه ك

 لئاسم « هردم هرضاح طلاسو

 *یحاونو یا وح «رانایاشب هدهبندمراصما ودالب هده زعامز

 هنارطخ و كالاهمهداز قوحكي ندراناباشب هده دمتم ربع

 هح ام وع تاسانمو تالماعماعوا و < ردهدقفل وب ضورعم

 نارکش راوازس هاست بایساو روص نالک هلوصح

 نالیا ثدح هحتشعمو تابح ز

 ک مر ۳ وصح افکت تالوحم

 رط هدهسا ریدق و

 هیموق تادایتعا
 ديالا لاو ناسمهلب را نوبس ندنسهيلم هعدو تسدمو

 ر تی نو موف رب نالوا
 ا و الرا

 ردتسهاو تفد رااح هداز

 ا وط رود ندهاشآرظن هصاخاب یساروش

 ۱31 وصخ احا ایا وضع كيور
 1 ا اع كق رقواو ضهدیا قفاوت
 اک موق

 ریغ کابو لکشم .كب نوما یتجهلوا كعد خال سنا

 تاصوصخحو تاداتعا و قفاوم هب رطف مو 3 ردلب اق

 ندتم و وق ۰: یسملنا الت و لوف یاص و هصح کا

 قفح یاسحو عامو نانلو تا مو الم هن همم وق

 - سه عیطلایسانفا و دخا كیالاحو تاصوصخ نالوا
 ۱ ردقف وا ه سهالا

 تفو.,نوساوا هسرولوا یسدر یدرومو جک

 لسءعدب نالوا ثداح لحس لحم « تفو
 ب

 نانو عفانمو ا او اسم ها ربل هدنحراخ

 جرج دیا

 تاسناو ققح یتعورشم . زامهلوا نک یسمایهدیا

 ی ی تی اف



 قحا نایب

 نیریانب ۰ نههلبدیا دع لوقعم الصا تالاح نایمهلوا
 نتکملاب نم هل ا ,شخ هدعفانمو دنا وف هات ر وصر چھ

 تاشل ساسلانیب . رلیا ثارا تارئات ؤسو تارطاخ

 . رولوا بلسام تمالس روضحو تج وم ییهقرفتو

 فرع هيور ريغ نم كرهبملس كره سكره
 لئاز ماظتناو نوکس هسیا وولوا كجهدیا لاماب یتداعو

 والا جات رم انف كبو

 یاهماو لر كنداع ف نانا ره مدقلانم

 لباقم اک | یو ك-ا ققح یرضمو روذسح نوجا

 ردیاباجما قفلوب یسناو قفوا اهد هجداوفو یتانسحم

 هنسوزراو یاركصخشیم هديا یبصت و ریدقت كياحلا وب

 . ردرناع هنشاملعو القع نانلو ندنسانما كتام"لکد

 هلالضو لهج ًامومع كموق یالتقعو املع کن وح

 نالوا ثداح و عاش نامز نامز ۰ زامهلوا نکحم یتعت

 کرا كتما یاملعو اما نوجما یوتقو دنلقت كلاوحا

 ور تاو رک وا ےک یاس

 نا شقلاق هداف نبق البو E الب ینکیدتسعبا بور

 زا جا ی راولم ترشمو كاسم كنالحالا ءاهفش

 ههل . ردرطخ و نار یعاد هلا كعا و

 لاحرب نالوا دناوف مزاتسمو ییا لباق نزجگا موقرب
 ثادحا كناو . زك عالم هنتسطو جان كرخآ موق
 هداف رب چیه نوما موق وا ندقمقلاق هنقیطتو

 . ریلی ر و ,هدیدع تاررطاخو-تارودع کا #9

 : هکرولواوش یتلعمآ تهج هددص كنهدورسم تاظحالم

 ترراغم قوح ا هتفاعو تح نالوا تاح ماقلا هبام

 هسا رولوا هلبسو مان - یلاوحا نالو یترفانمو
 تامام سو ىل سال هدر د -

 . ردندروما بثاحو

 روتقم هانداحو لاوحا یقفدو فتمو لقاع

 ساعو قلعت هتناسح هحشنلابو هنتفاعو تح رانانوب

 «زامهلوالساکتمو لفاغ الصا هدلئاسم و تاص وصخ ناما

 ۸۸۲ -- هفح

 ندا لتصاح عالسطا و فوقو هتنانسحم و عفانم

 هرابتخاو داش ابان از ابمعلالع یکیدتشیا بوروکره

 ندد هلبس رب مه هح رشم و تالسم « زامهش.لاق

 . زامهب ربا

 هننیمأت هیقیقح تانسح و عفانم كنءرضاح تبئدم

 درگ وا هدیافرب چیه هنر یریتاسدو بیلاسا نال وایداب

 تالباع و تاصوصخم ۰ كزمرایدو میلقا ۰ نارا مازلتسا

 راوطاو لاکشا ناملیا قفاو هدهتنابایا كنمەملم

 هب هدب تافاکتو موسر ماطر هلا تقعل ی 5 هاط

 هحش ر هقشا ندقش وص هتحز ینسفن هر شوب كجا تعا

 هس اراب دن اهظح الام هلا ناعما وف اصن ا لاک .هدیالصاح

Eهدنعراید ةصاطاو هدزگامز : هک راس اک ۲  

 هلتم ومع و قالطالالع یلاوحا نالواثداح نوکیهناه

 . ردلکد لباق كملبهدیا دع عفانم بح وهو نسحتم

 ا ا
 هدیرلن الوا تفاعو تح "یانم و تحارو روسضح

 نالوا تفاعو روضح تا هتشو شو . ردراو

 رةرو رض ربغنم هلمان هیندم تآ اجلا « ییاداعو تافلکت

OSمر توت هات یاس یاس  
 ی و یو

 دنتسمهیهربم بابسا اذ .زامهلوا زاحمو قح هلباهحو رب
 تح یانم هلیوا نالوا دلوتم ندهرورض تاحابتحاو

 . ول دن ادع هد ندهین دم تا صتقم هدة فح مس ام تحت اسه

 هرابهنل و تاسا راه وف لاد مد وريو تل یتیم و

 هاو لوا لا تک هدهکدتا مژیود تایحو. ء تا
 تیاعو هب هم دعاوقو باسا .ردقلا هماينها و .دشءدایز
 اعا تودو اتعا دەرد یوزل هاح ااو

 [نهاط < اف هاوو و تالاا هالفسو .هنامفس

 اوق توش هام بوشا غوا هلا تانیز و تالامح

 هلاک یک ندهبندم تا ااو هعرش تااشا كملبا

 شومارف یزمغیدنلوب ییراو كنهلاع تبدمرب .ردقعلوب



 ۸۸ س هفض

 . هلا نببمت و زی تارن هو امسا كنيد تو طاطحا ییدتنا
 هلزب نا رب ندهبدخ "یعاسم عل ةا لصاح راصتاو اشنا

 هلرقح یتولعو تاسف كنور وم تددم قرهملاق ىلاخ

 هضفو زوف "ةدامو ًانعم كملبا تابثاو راهظا هلسام و
 . رذمز وا لئات

 هدکملبا زارا ًاموف ًاموب ES ماو ماوقا

 نایین هلرآهطیغ هرات رع) اقر وز تاض وکو یراق لوب

 ضایماو للع < كحهربک هحالصو حالف قیرط بواوا

 م عرب - هنسهلازاوعفر هلبه ام ص خشت كن هب ونعم وب دام

 ماطر و هلفافو لکش زکلاب هدرب قحهشیلاح هلا ندتم

 عیعلاب قمروط بوسشایغوا هلنافاکتو مساص زسهدناف

 < رظن عطق ندٌشیه .. نمە رک ها وصح فرا و کم

 «قمالرا ندتیدحو تقدنوسل وا هجتفاعو تحهظفاحم

 هعاسنا تاباحا كملیاتاعر هلشحهب هبح دعا ون ر باسا

 E رد EER و

a eRe SEE RE 
 هققح تداعس هبع رش ماکحا اد ردتفگ رب م

 ماکحاو بادآ هلیبسح تخلو لفاک یناوصح كلي رشي
 هتمالسو روضح هدننرادكرلت دیا اشاو ادا امامت یهشد

 زوف هدصوصخ سهو هدلاحیه . ردت ی رام

 یآاظو . ردجدنم هدضاف عینموا قا هسیا حالفو

 ندساساوا . ردنعم یاکراو ساشا كنهندمو هاج

 كما لاهما هلا هحورب چیه یناکراو بادا قمالرآ

 ردقهوئو زوف رادم .

 قفوت دا : نیمالانا

 حوض س

 بوتکم قیچآ
 هبیدنفا .ح.م للعم : هدهطراپسا

 كلب فن ناماس هدنسهملع لاسر «قطاناس»

 قاسل» .مدوقوا یزکهلاقمرب شملیزاپ ًاباطخ هب یدنفا

 یا نایب
 یخی اد 683 „ر وو رک ی رادف رط(6:هم رب دش و داس
 ینجراقدزاب ناجا هن» : الثم. ۰ ر کتار ون ولو هدناعلاطم

 هج رع هنسارآ رله هلیوا ؟زرویمزای قرهلوا هکروت
 لعزوسوینمرکف بوقوصینالک هجزسنارف «هحمج
 هراکهدشراف س8 هناعم هدقمراقبح ندننوالح ینمز

 ,یرلتدل دافهملیروک — نيا تاچ دیک ئی کک

 : زکسرووزونوب »!؟ .هب نمهدناق هدقعالل وق

 راول نالبزاب « قمزای هکرت هجزکیلاع رکف اب
 یهاقمامرودن ولو هلک رب چیه ادعام ندهکسرت ی

 «هلج - هدزکهرقف ییراقوب هسیا هوا ؟رویاسالوا
 ا ی توالح نخر ؛.رکف «تالک

 !قجهیاهلییاص هکر - ناجا ینیدلوا یواح یر اظن
 لیکشتهرابعهلران وا «هدقءالل وق یراتغا كدەلوروك

 نامز یمزوسو ینمرکف »ر هسانوا هدناف رب هدکعا

 و هادهملیدشیا یک زکلاع سعل «قمراقح ندنوالح ,

 ۱۳ او روم ندرکهاملعم فرط فاتح
 دارلناسنا نیهلرلبا نآ یه هلتعرسرب دیازعم هدندعماع

 تاقرتیسهلوروک هعاد تالمکتو تالوح هدهد لناس

 نودوا رب وازورو و ترس ؟ ردلکد نر هسدم

 رادالح هلیساماسناللوف هدددم تدم هل كنسهحرا

 رورمكن هرمش هنسلا نک ریلیدیا هدنهاشم ینیدل واتفاطل
 ؟ردراکنالباق لصن یسالوا تهاز رادهبیصن هلاهنمزا

 یغادیولو لید ر شمهعا هناعتسا ندرلناسا هقشا

EKE Eهدننر وص ( 511٥۲٥ ) یلفل 9  

 05لا ن 0 وس لتاط اتاط ره

 تقو یه كرهدیا لام مد رای هدنلکش ( 210001 )

 شمرب یمههانک ییالوطندنوب «رازسنارف نیل آلامعتسا

 ؟ رارولوا

 -اولازو ندنا تبرعت هته (روناولا) ی (رویاو)

 هک ( 1616272۳0۳06 ) رایرصم نریدنلعح هسد (تاروب

 یاطخ هدنراتکر خوش «رایناریا ناناللوقبع یسهینجا
 ؟ راق امار



 قلا ناب

 اهد و فا ضوطوف < یاضونوف « ینوفوماغ زب
 یمه وفتم ندزمشدیا ظا و لوق ییاکینجا هحرلز وب

 یرالباقم هدزعاسل كنهدنجا ظافلا ؟ زکح هی دیا دع

 عل تاو

o '( pulvérisateur)تح طقف .مهید (جهمروکسوب)  

 ه نه نعا یه نع 6 یهمازور 3 و رر ۰ رو و

 ؟)اقاط دا هن هئداوح قاروا هداهیالآ

 RZ 2.6 هدف نلاکدم ففات شا ۹

 نایدبا هجر هد ( راثنم ) یداه

 بابرا قوح

 كدا رضاح رود دکب لاک قمان كرش رع یالوط
 س7 ك تظذ ناما يندتا دع للاتمی "یهادرپ

 قحا هدانامع و هدراذنفا لز ۲ هد ۹

 و ا
 نا ۱ ین ناعلس هنا د رو ں 1 « لئد كس نما 2

 هسریلساص نرم سا بفا ست تامرب

 تا ع یشاک ؟ رولوا ملا ی

 گویا هسلوا ییظن ناماس هناد رول شا هدكن هساعع

 نیس كرو

 ۹ نھ
 ب

9 

 -رو و 2( یتسیناصحامکح » راقح

 كروننوبایم یعرکی شب نوا هلا
 ؟ یمتعقع نوتلاوا راک ابق کر ودر

 اب -هروک هددراقامراب نانیا اھ غ یزک زاحما هماخ «ینو

 هننادمص مغل ای تمکحب یک کو یوا و درز
 . ردشمهعا شح هقلطم تاواسم هراناسنا تقور چه

 ایا لع یدیاهسلوا یواسم یوی هیلاک را

 ؟ یدیمریلاق یرف كفوقو مدع هلا فوفو « كالهح

 هنیرز وا دعا ,یک_ینیدقبح ےن م عاری »

 زک هینادجنو تعاق هنشج اله :بتواسار ور و
 ناقج ندرلن وا هکردراو رلزیغآ قوزوب - ؟ یراو

 .زامال وادقار واپ وک اج هک هام ود هام لود ادم

 "هلاقم هحاسسم ییزج كچهلبرتسوک هدصوصخ وب

 شاب امناد) و (تقو ىچە وس یو ربهد) یهد رک هلع

 .رایاجاتنایتس ها ساطرق دیوستلرهرابع یک (نایالاقریا

 بایرانروک قرفرب ییبط هدنسارآ ریرح هلیاملکت

 ۸۸۵ = ەۋ

 ؟ردشم امض و ییا یندعا وق وجو فرا ناف

 ناشیلاحهش رمآ هب یدازوا نوزوا ی(دقعت) هلا (ح وضو )
 ؟ رول وا شکبا :لاغتشا یمهلثیع هج مد «بدا باحا

 داران ایوقوا ی «حاکلا باتک» هلبا «ةالصلا باتک»

 !.مرتح مآ :د اک در غ ها خس کش ادب راق دامی اکا

 ی(مسه) ندیاسح ؟۸ا ری دلاق ییهدیتتصوصخح ندنافل وم

 ی (هداح ُهواز) ندهسدنه (همریدشالوا) بودا حرط

 یلاوس «؟یع را و گالمع» د ی( جوا نکسک) ا

 ؟ مات وط لاویتسم ی ینیط نوا دا «نرهچا مه

 اردا ی (تروعرتس) هنایامیالک آ  ی(تراهط ندندح)
 ا رب داق زاغ بو ا ا لصا هن ك آ

 یتسهلک ( حاکن ) وش نوسروط هلوش یا هله

 ؟ ماریدشل ۲ ۵ یهید ( هلوا وک قاب 0

 یرلش 0 هعلاص ۰ اروم راو هدیرافوحر »

 .روب هتسيا كما لمع هدلوب وا كمر وک هد رهتزغ « هدراباتک

 یە ضا ۱ یهدنله ناه ندشدامالک [

 فرز هب گلها وو ا د ل یر طو اڑا
 یش ر, هراح ف

 دات ر د ی هوا ترک وکر ناو زاد

 صوصح هتسدن ۱5* روا ناب جک گی

 ؟ ردیفوب اب ریما
 یتهازن ءوش كناسل نا قعالک ۲ هماوع اضع

 ضع هنر ( هلبم ) الثمو رولوب قفاوم کما لالخا
 وک ا هی قلی هو ) نا اقا وقت دال
 هبالهح كاردا كشنادبابرا ؟زکسمرردشقاپ هل دا. ناهد
 فنو ۰ یمامقح هناروشناد هیوس كرلنوا « ندنسهغا

 دالوا قرالبحا رابتکم هلس هدرلروک قافوا كا هدنیجا

 ؟ییزالوا قفاوم اهد یسهعارونت هلفراعم راونا كنطو

 تاک اردا

 ماود دنالا لا هداکلب ردق هرشح ماق کرده

 هب یا داما قع و صارخ هلشسانم توافت و ءو دکتاب

LEند: ا هدد هرن  SERGEYتواش  

 ردرا ویلکقرف هلتھح سه ةا مدآ دال وا نالب ربا



 )را هی

 دوخاب ام راحود یلاذریانس قمشدلاح هغمریدلاق قرفوب

 رده هد لکد قمشاع وا کما یجاما روح

 تامدا هکلاحا یتنددل واناسنا هلنعع كناس بولسا
 مت ی حک 2
 ۰ رد کشم مهفته زکهماط و را را هد زس نرو فا

 بولس ۱ كیاذر 7 . هدلاح وش

 ِ یم زالوا ا HAS | ترمصحش 95 درب

 هلع یس هم ری د شد هد یتسهدافا

 بولسا » زبي
 نودوا هل للام قنص یوا هسز یک زا شش رهام

 رانواهکنوج ؟ نانا سامان لک | تنی را را

 یتفیصوت یلوسسلکء لاک اب .
 نیسالک | هدیرابچ وز وس یک یهعیدب وا تو یتیدزاب

 رد.م.>عل

 ردزهسشمامزاب هدناسالک |

 «رتایلاعوا هکنوچ ۰ ریخ هکنیما ؟ردیمشع ولوب هدنرکف

 هداروا هکنوح .ردشماملی زاب ناجا یسهدافتسا كماوع

 .ردشلوت وشو ین دل وا یتش اطم هلاح یاضتقم كمالک « تغالاب

 لکد مزال طفل هزب نوکوب »

 کی دیدحوار هوا !دبمتاضفا

 یتساعدا ¢ مزال حود $

 زکسروب وروسیرلبا

 هسا وا هد کور ز وط ۲ قحالو اا ةف هالا رم ختسا

 كج ەد باعیتسا هل یحو رزوط : ردح ات هف رطرب هی

 یتعم فرط هسمز ال یسالوا ددو نم لصن كفرظرب

a ۰0 ےک  Î 
 مزال یسالوا تورخم یو لامکبم هاب وا هدكطاملا نان ولو

 ؟ ردلکد ندهبدا دعا وق یالت اهلا یعمكظفا ؟ 7 اک

aT 2زک تنو امه و ده و ایوب اتهاعم كنکتلزوک كطافلا : 2 ۳ : 

 يود سو ء شعالغابیرانک + 1 ین ر « زس الام

 و یر Ss ر بر هاتف رپ . شع وق

 ا هعافوس هاب | هرس رب نشو es رانا"

 هک دلتا حورال مس هد وسرف فرطوش هب تاه وش

 یثراق و مس یان هتک 6 زاشارب را ءاوس زر 6 زعا

 کور انا

 لکد هو ف ) هنا (

 ا رویت e وکار وک ای ھاسا

 زمغیدقاب وارا يا هاتف

 تاقرت هدالت |, ب وریق هبید

 ی ور وکو

 ..یش ر

 قلا نایب

 یی: ء> يه ماتالک ۲ هد ره یه ی نم رک ٩ ماشالاح»

 » ا ردشال 1 کر ردتا هیلاطم 4 ص نکر روس ییتفح

 زکمولعم . ردک رت ناباش هک :

 ےاعت تمدخ هکرلک مزال 2 وا
 رف دنن شداتسا اغا هلرام

 ادا كا هاب رابمعا

 .ثاشبلاح رس .ردق وی ق

 هسادتا ۱ ° رلد وا : كر دشا هر ها اطم ۳

 جو یک KEES 13 وا درس هد ی رلهقشا ۰ اره

 هک نیسهلب | ساسحا ی ندا قود هرات وا نسا ته کر

 رارد لاح زم مأتم لکل

 ات هک كي هم |

 وزرا یفلوا عنام 7 ۱
 تهاز < شمراقح رو د مای ش

 - x) 2 درس رب هنساق رب تب دكا کات ۳ ۳ > دا E هیالوا شم
 2 دز

 جت ۴ ۲ هپ 4

 و
 2 تاسدا

 حب تول

 ر

 یسهاد هن 2 ردر کا سومان تلکک رهم

 یە كلا تاک او ندق جارعم د

 یسهیاو قحا كرارا ردهلوا كياب كاخ
 یس هام رس تاکناوخ تقاتم ردن بح وز

 [۱1] «یسهارب ناکمال ناتسوب یا كتماق»

 «یسهاس همز زمشود ردورس ر ندرون»

§ 

 لالوت كند راک تک وللع ی تای

 لاحم ردنا لاحم ارز ردلاحا كکفصو

 لاخ رب روطتلا قوفام كاردا کمیاب

 لاح ی یتح هدكناسح هدشحم كتعفر

 «دلو هد ۸۷ هیلاراعم .ردکن (فاذ) لرسکلاب []

 ردیلا لارا ۷ ۰ :



 قلا نایب

 » یسهارب» ناکمال ناتسو یا كتءاف »

 a یعهباس هنمز زمشود ردو سر ندرو «

$ 

 نیم هارهش هتاتج كراونا عرش یدحا

 نق بارا هدنریا یدمرس ضف یدلو
 ٤ء

 نیرنذم هلک-تفار دما قرغتسم هو وش

 نلاعلابر بوی یا نس نیسنجر ضح
 ناکمال ناتسو یا تثاکتاق»

 1 یمهباس همز زمشود رد و رس تو ندرو «

 «یگ هیر

 برع لالخا قفا ردلکد هداس كرواخ

 بو قرش ایارس كنافرع رهم رینتسم
 داو ت رلءا رخف هلکتاذ تست

 < کادر ناس ناهر

 ناتسو یا كما »

 دا مس لوتب دا

 ۲ یسهبآر ناکمال

e۱  
 زمشود ردورس رب ندرو » 4 یم هر اس تم

 ترد

 نایسآ هن هلا كشر هنمز هسک یر راو
 ناتسدف لقاطم ردکماشت تک هضور

 ناجح هتسخ نوک نوت هلیسو هدس قاتشا

 نارماک ندزویوا لبق ىدا « هبامس یدنود
 «یسهبارب ناکمال ناتسو یا كتماق»

 یسهباس هتمز زمشود ردورسرب ندرون

 تدا لماخ ۳۲۰ زوت ۲٩ : وک یرقم

SONS 

 تاداقا

 دنا لوقلا فام لع یدد

 [ دعبام ]

 6۳ هغ

 اعرایو یهذلا یاکبا -
 یتکضنا

 هسرلانعم اند تاتنح تدعو لیوط نامز هد »

 یدرا نم

 یضریاع ئهلا

 ۸۸۷ -- هفیخ

 هکر E در ترعلادنعقراوا

 « رونل ها یامت هالا راھ ید :(اصم

 دلا لولا زا

 تراء نس کرج تاکاف « نامز دهم دق تمجح

 دلرل و هلتهج یو ندنعو نامز ۳ د هسا هدو قذوا

 ندنلنف ۰ لقلا عیب را تسا» /یداذسا لعف کا اهيه

 آ ۱ 5 ۰
 ی ونعاچلفاو د صد كم اصم هدلاح وش ۰ رد راع دانسا 3

 نابژ رو تانح نوجا SD ا نالوا عفاو 4 ه دن ز

 كملافادم ا فیر راع لعاف هلا ما و نوص نی

 5 ج
 )از قااخ بولت دیار و هصا مات ل 7 ی

 زا لها نا كر یسانعم دخ و ۳

۳ 
 لیالصت ین

 SE ول وب قفاوم اهد هنط نسح EE ی

 رنالوالئاق هناندودعمنداتسح ءامسا كن E هدر

E 

 E مھ ۳
 صر 5

 و تقفقح كروکذم داتسا هروکا

 .ریلک مزال یسلوا
 < هغ

 ناالا

 دوم اهعمد ىراح كع

GS BCE ESTE 

 طاو مويدجح مانع

 هحف وح ین عا ا تحاس هلسار ر كم هرب د نایا

 « رد وکر مومدمو لنخحزوکوا 4 قوب همش هلو ا شمالغآ

 دلا لوقلا

 E اترا۔ع ندهفات ءا هلا ماهفسا 5 ۸ 5 لضالا ق

 كمالک یی. لو هدنردص و ن نارو یال حاتفتسا فر رج

 لو هدصم صالح هاب ار رامسا

 ناموا هقشاب ندکعا ر رقتو قة یمالک

 خرس ردقوب موزلالب کس ینیدیاب كفل ندنظفل (الا)

 كکفهدنعامحا هاب | (تك.اع) كا مه

 یتغادل وا اعطا RUE رسو یا

 یسهفطو رب

 یسانعم تاطخرت

 نانگ دن هوش كەر قره وا یدّوم یہا طخ

 كندا طاطخ یجد هسرعلا ثرمح نهو مز (N یح ورح

 و .رولوا بج وم ا دع نهاط یاتضتقم فالخ



 ۸۸۸ — فیس

 اب هوش ههجر نوجا قلوروف ندرروذح
 ورا اتقا

 9 تم

 نا با لد ۳ " كشرش کز ۱ تا هد هو و طسا و

. . ۱ 
 @ 9 ye ۰ ر ,

 ۵٥ هغی

 ر كع) هرم E یادعسا و

 دها وش اهماع اهم اهل 2

 وصنیقشآ یوبكناسنا لصالا قة رم .زمایا باعت اینکار
۱ 

 هاش رط هدا را یزالو 3 1 و زلم ہدہا تب رول وا هتسانعم

 ندوص ناقشآ دوا E | هام ته رو تاس

 ندنکج هلس هلوا لایک رور یهام هدنحابسنف یا اع
1 
 داردو ه یرومضم ( ةرمعلا ق.خوسلا یدعست) ساق

 رفتم سم 4تن رد ۳ را یّیل» تامر, هلن و . ردشمشود

 «.رونیدوک ديب ندفاصنا كعا دع حیصف ریغو

 دما لوقلا

 دارعش مالک «تعنصیهدنعاهجا كح وبس هللا هرم

 رب رکید كتبب لوا ندرایش نارا یدایصت الوذیم

 نایاش ردو كجهريدتیا وفع یروصق نایروک دنس

 نشوک ز «کسامرو تم تفت کام اا

 ندرظن طق رب هقشب هب وسل وا ندهسفن عیادب

 تاقثوب هکنوچ م نمهدیا عنم یتسلوا رادهصقن كتيب

 - هلدیا باکترا هرزوا قلوا راد« هنلوصح كتفاطلوا

 نوجما .همفادم یروکذم تس هکزرتسیا كعد ۰ ردگم

 تحاصف هنناذ دح كر امض ترک یک ینیدپای كفنصم

 هقشب ندکمهنا غلت ینیدلوا رووسیصق رب نلخم یعالک
 ۱ : ریدقوب هراج

 لاقثتسا ییهررکتم رتاض یهدروکذم چ + )هک

 نالوا تزابع:ندآاهلع.« اع « اهل کمردبا نظ رلتدیا

 ۰ ندراشمهمرب

 نو يا وقف كم ۱ نعت

 و ا اع , لر ردا طبر هنر رب الام ەئ فو رط

 -دّتا قاع ° ( دها وش ( ا جا رخا ندا را 4 ارم

 چسهن دهروک ذم فورظ هدریدق و ک2ا ددر ودا دما فورط هدر دش وا ب
 هرز وا قمالوا موکح هما | 45 اردنسا ناپاس یار,

 هنا یی دل وا مداخ هدصقم ررب هد وم كارب سه

 كناهل الرا

 ناک ةا( لع هلا اہم

 N s2 ۲ مد
 دسر ییمدح موم هدص وصح ول .

 هدرلنوب 4

 قاذ كتلوسقم دهاوش 90 داغ هروکذم سرف

 ۳ . هلک- کعا هداف ها ین دلو وآ ی رب ند رب او قرط r کار

 رھ هرزوا قمالاق اد ایر 3 ه رد کک ندود.) وا رگ ۳

 رد هاتتسم كملنا نات ىس ەن و وم هعطو ات ۳7

 هف عرب ريع تساغ كسرف الا ها ا مم هدلو وجا تر و

 معالع E لخحاو ةف 1 اغ وت لفل وأب وذم

 دصف ىسملوا دوهو ا هدنرزوا یدنک كو دغ

 ۰ ریاس هل وا هدافاو

 قلعت ا دا اع «فل وم ۳ هح راشوفن صم

 هلم سح یو تفلک ند > چوا هدن وب هردشم ر دتا

 دارافرظ کلوا ندندنک الوا ..ردبرداتم فالخ كت

LL۰ یلعت هدهاوش رخ وم قرالب ریآ ندنقا س  

 رشه "یتسانعم ترضم یتعلهاص هلا یلع كندامش انا

 ۰ a لمح هتاف لئالد دادها وش نوجا قمالوا

 ۳۰۲  یاعا ودرب لا اع نیاملع اا

 داسفو هدافآناصق یمهنیرفكف وذح وب هله «یتفلک فذح

 کاش لخ یتفلک یجزکو صوب یص وصخ قلواینعم

 38 رک نددهاوش ید هرو هوا لاپحا هلاهج و کرد

 دیک نبع نالوا لصاح .هابسح قلوادوصتم تل ومقم

 ES دک کن وچ ۰ شهید دیا ساو او

 قلرسانعهرب یک قلوب ئالد كج هدیا تلالد هنیرزوا
 .دنک « هقشاب لاقتنا هتسانعم تلالد هنتباجت هلسهطساو

 هلا ماتم هن وعم ندتمانعم قلو یگالعو دوش كس

 . ردهقشاب هدکا لاقتنا هدمقت قلطموش



 قحا نایب

 لبه تض هر ا قلعت هدها وش ىلع

 نجم تاج وترا تیک نور دم اا ی راھ ره رخ

 ندنچاشحا فاض«فذح كرهدیا عاح را هتحارس یتیدلوا

 ندنموزآ یعالک هتساقم- و... سستانس امو یاو ور

 شعا لی وطن هج هدایژ

 ٩ قلق اراق نالوا دوج وم وشراف هژابحا م ۲

 هتعالب ثالوا ع رصم هلهح و یسهباد مح یاعدا كلم

 لز و ؟اهد هدهیاسوب هد ینا دلوا هدهحرد ىج مەن اللعاب

 . یدلوا شمقبح هادم

 ۵۹ هفخ

 رام ن جو اا
 هراخیف هحلث هللا و تنا

 هوابش زغم ف یک رابخ و قالق ینهفعض لوقع »

 هرات یک .یلنبطاحم ایش هافاوا فرات ۰ هل

 « ردشمل ق فورظم کا LE هبشتلا دعي

 دلا لوقلا

e 2قلوا یرلاعف شرت یاایو 9  

 طو . رلرد زغم ف رو قا ءرلټوا .ریلک مزال

 ىسملوا لوقع ی تالوقع یسلوا زغم ىب كلوقع تاذلاب

 فورظم هن ید: :ک یعوآ رب ارکوص . رولوا نداق

 داش هڪ 1 زامهلوا یشر رسانعمو سر ردو یم

 رقم الك اینغیدلوامدآ رب قوفص تیاغكننطاخح ىد وصقم

 هحلت دل.هح یتید نل وادع درا اط هدرا خ تن وح

 توا 2 ردا ماهفا دوو عام ییکرت ةراخ ی

 لوقعو . ردمزلتسم ینازسلقع قوح زآ عبط تدورپ
 هل وصو یمیشت هراش قواو قایق اشا هقعض

 ۰ ,دللوا
4 ۰ 

 عارصم كدهاش تیب هدهساقدلوا

 ۸۸۹ - هفیخ

 0 هغر

 «..::شعا:هطاحااسا لداغ بوث )یز لال [۷]
 دلا لوقلا

 كہا یک هنقف مع و هم موب یک هلااغ بوت
۱ 

 تا عو 7 هدو ر هدهسرآ ندنلتف قفاضا هصخا

 رظا نا هدهتفاضا کو نوک زرو د کار
 هان زاتک یک در ناو ردلارش هه

 . زدهدایز اهد تحاس

  ردفطعنم ددر

۰ 

 بای زن تراش ق ةماثعل

 «... بولوا ندراعشتلاس نامحشو نداسور هبتع»

 دا لوقلا

 . كرك هساوا نادناراععتلاتس

 هحراض راع قش ءاح

 حامر مهف كم ی نا

 یناندشیدلو نقمتم یییدلوا ندمت ءاتبا تالئاف»

 «.ردنمضتم یافتلا هن اطخ ندتدغ لوق كمع

 دلا ل وقلا

 یئاق ارابتعا ندشاد ك کنوج .ردیهاط ربع یر 1

 باطخ وش یخد هس وا ندنمعیانباكبطاخحم «صخیش نازل و

 عقاو رک وک اب یک یش نانوا د یلاوصا تا

 هشاح یزوسوا فوم .ردققحتم تافتلا نوجا یدلوا

 .ردشعاغوا هاد وتفب ر وکو شلآ ندهتو وكلش
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 .رونانوس وشراق هراندیا باهذ هتغیدلوا

 كرکو همالع حراش كرک یلوق كمع ین نا هکیدلاق

 یتتفم لوف ثالئاقر هقشاب نا عارصم قوا ی

 یشاوح تارا -- هرزوا قاوا لخاد ههفلوم تب

 ۰ ندنموهفم كاتس س نانلوا دارا دا رطتسا ]11

 . ردسابل هجا عونرب هدنزرط یلهوک

 هلالغ



 ۸٩۰ س هفح

 شلدیا لج هافتلا هلهحو یدل دا ضع « ندنفرط

 هدایژ ندیافلا رو زا لوف هګەب راق یار هده ا

 دوخاب ( هب تلع ۵ )۶ لوقو هلاک روت هقانتسا

 شاواعقاو با وج هر اقم لاّوسرب هدنزرط (هلتاقاھ)

 یار لوق )»۰ لاحر لاصالاو ودغلاب اہک 4ل حس ) و

 مالک ربدقت ۰ ردشلدیا قدح هدفان سا ردص یللثم

 لاح هفانتسا روک ذم لوق. ر رد (.. تک یع.نا:تلق)

 کو هم 1 ی كتسمالاف لع هب اما ۱ هدیروص ییادنل وا

 aS قآراكياطخ نواساهروک

 ی ربص یطصم راو یدعبام

 ۲ دو 2525 225

 2 هکوویلشد هدب وتکمز ئین لا . ندهلاطنا

 ی احیتما هع 5 هس کک

 ی ولغ اظ هلت اقحو اا لاک یدنفا ز ری نل رو

 لخاد ردق هب هحنل وا وقع ناحتما و شمالشا هناحما

 رکسعیرفیوا زکلایندهبلط رقنزوب ییا نالواناحتما

 .یدآن و ,هظم هتراعقلآ كلج ئالد دا

 هدهتس ول کیا ندهاط یدنفا یربص زی ینلک هتسو

 رم هک یهباط ید نوا نالوا لخاد هناحتما

 یدادعا ےل و هدد رد لا هبسا ها طو ا

 تاادعقفا و وم ی رالدیا رک سیع هان ر ریون € ندا رل ا

 كن هطو رشم هرادا هيلا ی+س .ردیهاط ین> هسهلوا

 یونت E مولع ر ل.دقا سردم هر e ندتسالعا

 ی ر لای آ تاقو | هع اضاهلای ٌناوحو حرف اخ رد دی ام املا

 شکعل بها ایم وم نکا ا

 م
 ی راهنسیجدتلا و a یجنشا كر 5 رر و تم ما هب یا وح وح و رش

n E O O O EE 

 یرادالوا هدا رب لاها نزول للاخ و, ..شملیویم

 ی راقج ەگ وف هب و رچما نادتتس وف هسردمو €

 ندەب 1 79 رج ریا

 06 ا اندرا رد رام واشاد کسایوم

 _ كن سهللج تراظن هییرح قرەل | هلمات رظن یریثات

 ف .ردشفلوا دع ندهفظو كا بلج یتتفد رظن

 ا ج ت | تست | سس سس | سس | تا

 ردباوج

 ۱ ساع ےک رالق زای و کا

 . ردفاک

 مارا هرروا تالاب

 « را قیچا

 1 هنلاّوس كنیدنفا ها اس ر هداز یدنفا درع ےس

 هسیا لماح یە یهو كنباوتا هليا ییدب كنلصم

 یس لوا هال كضرا یچهد

 وس ناک هعوقو هدزههخسن ىج (۳۸)

 یناححصت

 تاوص اط نوتس هغ

 . ۳ "بال

: 2 1 
 ۱ ادم یدک ۱

 ۴ كسراو نسراو 07

Ey ۱نسو  

Liu Li ۱ 

 0 ی 2
 هتساوخ هحیساوخ ۳۲

 مک ںی ۲
 (ناوایذ) , ,.(نادایذ) ۱

 ۱ ی ی ۱

 آ۲ کیلا نرماع) (نکساماع). ا
 ۱ راد , ةدملعلاراد ۱

 ۱ ردیمایدحاو ردساهدجا و ۲

 هب وند هبویلید ۲

2 ۱ 
 یمهعبطم كب قاس دجا لع دم



 ٤ سن 1 »9

 EE 7 داج یجنکیآ س هنس یر

 ۲۷۵ هنس سوتسغا ۱۷ یو ۳۲۷ هنس معما ناش یدرارازا

A ۰ ۰ 
۰ REردب راکقا تك همالسا هبملع تعج  

 : هداز راععم ندنساذلخ یماق یوتکم تخاشم ندنرلماعسرد زبحم ما نون رعایت MS 2 رر ر : زاتما بحاص

 ىلع دم یربص ینا ص٠ شارادخا یوم

 : تاحردنم

 ظعو

 : قفو دما نيالا نا oa Mees ae 2 ۵ ۱ اة و ۱ تفاظن و تراهط

 و یهو شا و E و تی ندنفناص 2 را

 رص ینطصم E SOTE OK DINOTYEDE OOS DOD CEOS TEES O تاداعتا ۳

 ردشوع ۱ یس هخسل

 ( رار هلیئرجا هتسو) یرجا هوا

 ۳ نوا هدنجا كلام 2 نرجا تاالوو لوساتسا

 قاارفنا ۰ شورع ٩۰۰ كلهتسرب

 « °N ) ۰ یفلبآ قلا

 اپ .٠ سس

 م
 دا :

 زام وا هداعا قاروا ناہادا يرد

 : هر راق ۱

 یداملتلوب هدکلز شاعر یره ا هرابتعا رظن یدلو شادا جرد هیون تداحا و هعرک تا هنالاتم رک ا

 . رونلوا احر



 و ی

 اتلعامو : لجو نع هللالاق

: 

 E یر۵ یو یسایس « یدا < ید ولو شا کرم وک ی را ات

 یصرهش راھ

 E جر دنم هد ن هخسا ولو عون ۱ ۳۹

 او بر ومس هدنسه رهق یا ر تنم همانا

 هر ا یس هم خو یر دلکهعوقو حیحصآ طاء

 د مد غ هلته> ییدلدا رشن هد هیون دنارج

 هر ارت (نوصا ییشالف رو

 :. یدل وار دا

 تا اتارا ى

 هس رل ہلاع

 هاد ندا تع ع هبهرمشط هل اه فل رش ناضمر

 یرلقدلاق ضورمهلاوس 4.ان دامعا هد رب ضع كام ولع

 ر
 و بس صع تیم داوم تادلماعم یراکدرو و د4ق ارس سو ا را 2 2 ۳

 تاعومسم یهدنتح یندارغوا هلومرب ا

 روم O تانا یرمتع> 3 یسلاوت ارو

 ردشعا

 قالطالایبع زمعم کردبالوا مولع« یار وش الا

 تحوم یبلط همادا عا ندنراددنک « هدنراتح مولع ةلط

 هدمداقتعا ینح همالوا یيحكنهسمک هفلوا بهاذد همشرب
 ر حمه ندمملا یوم ا EL ندو دنل وب

4 
 ا

 ردشم؛مر و هاو داهعا هدر ندرلفرط ضمب «چرک .

 هب اط ضعل كره ر و یسوس هملعتعج هر هک

 و هدهاا ا ینادلوا هدکملدا ES دعا

e 2 7 11 

 هد ههمش تح كرل زس ەم داععا نالت ی رم

 ت
 5 e e نه جا ۶۱ رک 9 2 ۳

 هدر ظن ندنفح هل وا تعد تمرس ول حس هنس راق

 مع یشراف هت را دم وصعم قومح ام هلع هاب م ومعاأت

 تكنلوصا سالاو هیصوت نالیروک هدقاس رود تاذجر

 هدنرلهحرد قاواترابع ندنقیطت هداکشرب هنارادغ اهد
 س 2

 - ال حسیح ر نه N ردد دکل ر ۳ رهن ناناش ٩ و 9 ۱ ترد ایام

 هدهس راد دنک ءمولع هداط ضح زال ءا هدب د



Akی  

 قلانابب

 راشعا.آرکت ی راتمجا یضدار هرزوآ تلرو هاب

 تنط ورم ماکحا هلا هم وع SNES تیمالسا . هدهسلآ

 نالوا شعا لکشت هلابسح نوا هظفاحم یوایسمو

 نوحایرل عا تدوءو ا ام هدنقحەءاط « زمتەھ

 نا رب رو هس راد ن دزف رط تورو

 اهددنکلاسم یا تابت هک ینج هیمهلوا همان داعارب
 ها:د قو ج 5

 خش رصاعد تو

 سار رەب رح ناود ردو قفاوم

 تع نع 0 حو یندلوا شمقیح هحوضو نادم ندقوج

 رلقاح رخ هدرادقم بسانم ربا رب هبا نمای اسا وعو

 ی دلروس اسا هه ۔.طل “هام اعم ءدرلقح ی ینا ید

 زاس هدة مولع هءاط ندرلفرط ضل ہ3د رشط. دلاح

 و تیمالسا راعش قفاوم كددرت راآ نلیداماود هدکا

 یتعانقمدع ببسالب هداماکح مکح ریارب هلقمالوا تیناسنا

 یادهلامما ںمیلع ماللسلا و ردحاض اهتسراو یحهدا ماا

 هالا هبملع تم

 ین توس

 ) نادا دعو یحرد هد ص ەخسا

 » ندرلظء و «

 مکل سویلاعنص هانملعو) ن اا هتک یف ها لاق

 اط و هاقو ندلعد و ج9 نالواظ وام یعوفو هد رح

 .دواد تربهح لأ مظع ر نوا a زم

 ا لهف ) مدا ےا مند ىع ص هرزو € رد یع) سودا

SSءقیراتامز بیل کلم لا یک تیر ا  

E Alناسا  E E ONCE 
 ی و اس سا نج لس در

 ا ٩ N معا ول رس ماه هدلاح وش جم ر ودددرس ها دور

 را ارکش :یافایح به یکم
 ترا وب نا کک ی مھ ی رلساسا سا دن ۹

 ۸٩۲ — هز وع

 لوا کالا یک ییدابا تلالد هنکیدلبا حل و قاخ تقح

 ك ر سقم ضع ینغیدلوا دواد ترضحن ندا 0

 حک و ودا ن هکرد ورندمار E | قرەلوا

تفا و لید مشت رند ات نامر مالاسلا هم هلع ۵ رب
 تردا 

 یدک هتسماکدروک ند لاها کلاغ
 _ص ت
HEر اة  

 مالالا ع لناربح نوک رب ید و ندننربس

 هدنقح دواد هانا هدر دقبح ا هدنتفف كاتا

 هماع e 3ا هاوس نالوا عقاوهد كسر د هل

 تدلالاتم ES لزوک اباوحمالسلا

 u شوت هل دب تربت و تاج هک ولاح روم دا

 وس هدارزاهد ی رللوق

 ءاسو یاد | ماعت تعن صرب ا تودکفار ج اک ًایدواد

 ت قرهلوا ین

 ترضح هس رزواكب وا رل در وس ر

 و ندشیعت ندنیما سم کام تا ه. ع

 .یدلدا ز زاسندتح بانح نوحسلاق ریصحتم هدب 3

 توت روم ےاعت یتعنصعرد هتسشودنگ قرهنلوا ل وقیماعد

 ۰ یدردا شیت كردا لاغتشا ہلکا

 رب نالیدبا لامعتسا نوجا هظفاحم ندجناقو قوا هدنامز

 . ردسایل عو

 هک E 9 را ردقوا هدنامز وش یت كالبحر وج

 لهزز؛رلکنف «رابوط رلهنک ام نالساللوق هدراهب 2 راف

 رددل وتم نت احروعت به یر "رواو

E SRI EEیزدلوا دامج  

 Es هدداعس تقودامح طّف .ردم ولعم

 # ات یاضتقا . زاموالباق هلبا هرزرب و

 مال تعامل
 تا ر حنلقر

E ۰ 

 د دمالاسا ل 5 ؛اوا یتماع ثانهس رحتا ودا

 ا اد تا رب وحالس رب نوجمآبرح تام ر سه

 نج لرهسعو یدمش» طقف !یدبا ندتمالسا راعش

 ارل زوکا ۸ توراب .نوشر وق یح.دا فرص هده را

 بوط هلص وصخ و دا لک نوک هدابز اهدو

Iكاج هاک هل وصح ا اربلتس زوب چافرب د  
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 رها راد ك E تم

 ردهدتف وا هب وما ندلاما تل ناما كرلن وب

 ندننر دل وا لباقربع ی

 كالاما تس

 ا

 یاک رع ارظذ راک هب رورض تاف رادعم یدوحوم

 تامهم نوجماقمرا روق ندادعا ضرع یزمنطو تولوا

E91 وا ندرومآ ا ثكعا  

 هنس رز وا فلکم را سه ككا داهح هد امز

 21 هاکدح یر

 ترورض رکاصت

 نال وایهباع فق وسام كداه جهدا  حاو هاطلا ردق ىلع

 نوجا كل رادت توت و2

 ردمزال هن رزوا رادتفا

 دتلو هدهءلام تنواعم تام

 بایرا

 9 وکچییلق بونس هنآ كما دایج نوکوب
 فک كس ارز .زالوا لباق هللا كموزوب هسروک
 نر 1 قح بانح ۰ ردنآناش رب و وم بوطر یر رو اطر

 لیلا طار نەو ةو ن ھ مط اام ےہلاودعاو 9(: 0

 یادعا را.اح ماظن وب 7 دشهروم ) هللا و هلع هن نوهر

 رضاح هعاطسالا رده نوجا بنهر

ECSتوقر یواستماو هدنق وف كا هسا ا هر سه یوق  

 الاد راد

 ندلخ طارو توق ن

 یلدا >€ قرەلوا ماع كتوق روشوا صا

 لاا د هد صرع EES الد هنموزل
 توقا یواسمایو هدقوف ك 1 E دا رم

 ند لص راو رو وفا ی

 هل راما تمدخاند زکلایكمالسا لا هدوب .زرولاق نوصم
 هلع "انس ؛ردفقوتم هتنواع الام افلطم بومی دیا یال
 هناعار نوجا لاکاو معا كا رج ااا رو
 هتک هو هرزوا كرلنلوا E هاا ردنا مایق هنيه
 ودا عرش یرلغا كارتشا دح ردق

 جاتبهزب یرلد 1 دهسردآ دلا

 رذکماس ج نف یهبلع فق وسام E هدر

 ناد 9

 قر دح یا دلوا شلو

 3 1 ی ئر | ندمدا _ تفلح رداع ر تر ند

 ۱ لصاو هد رمععء ول كرەدا نما

 ى ك رو شه هب هحرد رب قحهقار هدن ربح یناسنا

 ۰ ردهر زوآ ثعا

 یلیصح ثنفو هدب رلتم ود <= و روا مد نوا دا ۹1

 قمل انا
 ر

NEE E شمر د تشن م 

 یامول-م ل ی دلوا

 هب رم هر رح ك رک ندنفیدلوا شمام هشت طواض
 تا .رول دشا ییدلدا بلج لعم ندایوروا
Eواردره نوجا بیهر ادعا ندشدلوا ماع تو  

 در ار .il -د زی د دص وص> ضع د د دلاح

 ماکحا هم یە رح تام لافم كرا تہحا رم ءطاسو

 نيد یادعا سقف ید ردندنساضقا هعرمم

 یودرا نامز يدلدا هرصاحم هرونم هدم ندنفرط

 شوا لصاح هشدا ندنشتفومو ر رءظ كهنت )بر

 هدفرط یر وخراق هننوقو تک كق ر درا نوو
 هننرزوا كنا ؛یدیاشاروک یناکرغ هبدام طااسوو بایسا
 هللا مالسسا ند نکا ندتکلع یسراف ا
 دن یکه ن هدص وصخ وب هنس رلتر تح یسراف ناماس نالوا

 و و و تو 0 هنکح هلکمزال یسلدا داخا

 رز ین دلوا شمروک هد کام یسراف یراترضح هللاراشم
 كنهرونمهندم هلهح وی رله رعمل و < رلب دف رعت یر دن

 ضرعت یمال-ا لها هدهاس ون و .رثیدزاف قدح هنفا رطا

Eیسراف  

 هب رح نف هدلاح ییدلوا ن ےک تولوا ند ع

 دال وا یر لد مضح راد دراب روق ندادعا

 حیجر 2 هدص وضح قلعتم هج ت ندنشدلوا گو قو

 قرهروس ) یا نء.نامسو) زیمعس ترضحو .یدلوا

 و تا لاخدا هس دا مع تان لها یهبلا اتم

 هرلطا اض لیتکموهنسلورلب كنه رحش و ر نااکمهدزب

 2 رلنا به هدص وصخ قلعتم هب رح .ردراو موزلو جایتحا

 كداهج لهسردآ هصالخ رپ هر ول ادم رضا لا وحا

 ها رضاح نوجمآابیهرت یتمشدو ینلدا وا راپیهیاع فق وسام

 ردا سها-ظا یدنلوت تراءع نددراب ید توق زەغح

 ا كوم رج لو یک هسنارب ز بالا رکنا

 ند :وک ور ا ددعتم هدنمق | رب) نولمرح وا

 6 ردرا و راک رلد وط نال وا هنگ کد یبهد و۰ 0



 ۹ ووت

 قل ازای

 و روس ر دغاب ا روما ی هلک 9 هون ۹

eT 

 بوط یرلکدد زویلارتم هله رولوا لام هنن كا

 ا روم دافرصكدشفآ و وح نوا دیا

 هلا هراب رادو روبدنا فرص ی ىالا روکا هدەققد

 كحء.دیا كرادت مک یتسهراب كرل:وب و رولو دوجو

 تتموکح ن ط 2۶ كح هدا و تموکح کرک

 كم تا 4 سر وا

 ردات هب لاها اک ارز رولوا رقف دل ال تل

 ارت یس هوس و ینا ھا

 اک لوا ی یلراح عیانص تعارز یلاها

 کیه .هدنللوا نک

 قره را تور ءدلالا تب هل روص 9 لر و هناعا وک رو

 ا a ا را فا

 هدلو وب یدلاها اب وروامک هتن رد اهل واكرادت هس رح تامهم

 دات هاب حر تامهم لات یرلتموکح هدرل هل وا نکنز

 تکا احا یو یهدللح مظن وشا هدلاح
 غانا رامعا یزع رلیضارا هتساوا نیکنز كزمیلاها
 لک ترک شو هنسمر دشت تراس راتاو 8

 وش ۰ ردشلوا

 ول ردولرد ناللک نداورواو هس هع هل غنا هه راق هل ردیا

 را تح هدزمنطو هد کلم یدک لاوما

 و رتکدش 1 دادعت اج رواق فق وتم هتسعازاق هراب

 ك تا 0 ىسلاعا بوروا كخاتراجت قمشلاح

Eوا  

 درسا زا واحنا رضاح لاح طقف ردقوبهمش هدنزاوج +
 | 1 ] ردیحاو ا ران هام و ا

 و وخ ا هلا یطنم ی اف تل وب ۱۰|

 ي دااها رلتا ود نالوا كاا كَ 1 ه رام هام

 - هموم تله ر دتا ê ندر عباتم يک تک تراش

 رس قلو ۳9 ناک ز قر 4 و ۱ داف ندنسهتف

 دا هل اها

 عاد ا

 ندا ابو لاد دمت وق نمشد ا ردبحاو ۵ رز

 3 كما 4 را توقرب هو

 تا. ا ارام یلوقو دزمتاود . ردبجار هن رزوا نوو

 یک ولت "| كلام لا تيب .ردنقوتمهنساو ء1 کز یک یکالت 1 الا

 ها نکنز یک یدلاها رل 1 دم ادا یتلوا نکنز یک ی

 ی هلامهحرد كم یک ۳ سش ( یالا دی هلج ون و ردافوتم

 هحنح وم هم تا دالا

 AA — هن ڪک

 قر ردق هیدمش كتعارز میانص تراس هدز

 تلفن ندنسمالواهدتلل وقملاحر لزمتموکح لکش اکا

 هالا دو هع رج ندرلنیکن زیرالوا هن-یللاندنوب یدرویدیا
 - هراقرچ هناد«هسروناوب یشورغ چ اقر كن هسکرب یدرونلآ
 ۰ ia E E ام نم

 زدن روددح ناطاس یدراردا ارج ایلاظ «عاونا بولوایب

 هحردرب لک یو | قا ہ2 یاالعا كە رخ تامین کک

 كلونو یدررس 1 :اع هراجم هتعارزیاها قرهلوا لئاز

 هکد راح هن ید ا كج »رتسوک شاپ هرات چ وا ناسط لاک

 هدنرلر ۳ تموکح یدلر !من ام« لكلاب هار ولیده رود

 ندعم ر یدا را " E توشر یدقو تلادع

 . یدبا رلنمریو زس هراپ ی زامتما هکر دوخایو

 هلا لاحوب ىدا نما دنا E راک E عو ٤ رلتمح

eراعنامو نوسلوا ده ردا قرت لن ار  

 E یک ک ھوا لاری همش

 هتشدآ نههدیآ ع ها زاما 2 كو هناکشت

Eهتساسناو لدع دعاوق یتنطو رشم رضاح اخ  

 نوحیهظفام ندادعا ضرءت كتامو كلمو قفاوم

 عرش هلتهج یندلوا دعاسم هفمشیلاچ تس! رس ترس
 كل بحا تاموح ناو ره رلوخمرفز یفاوم عرش

 ۳ رو طور« هلع اس نده ال ترا رده
 ردمزال سرزوا ثلح كما

 اس تتعارر تب را تعدد هدرسردوت وو

 مالکر هت رش ثتیداعاو هم ارت و و

 J هب هلم هک هیضق ( ردهدنتدس 7 تنسااما

 روا وا لصاح al هایضنا تارغص اال 1۳ د زعل اما ا نالوا

 یورتعبانم یک تعنصترا تعارز یساوانک ز والدم ی دل اه

 و الع فقو وتلا) هلع ءانب ردفقوتم هنسم ردا ق رک 1

 ی هة و ردم هد هضق ) ا كاد لڪ فقوتم ا ىلع

 ردود نالو ل ا كما هراع همر كازملاما ) هلیسهطسار

 قد تم عیانم یک تمتص ترا حک تعارز و۰ ییلاها

 رج ( ردبجا م رص ههو تاه یهر دتا .رولوا هل اه



 ردقعحهنا وا ترش درک

 كتسهاضا و بجا وهدر رو سه یر EEE شدعل هر راداكاسک

 | تقلخامو) ردندنساضتقا هع رشماکحا ینیدلوا حا

 فاك« هایلیلح مظن (نودبعیلالا
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 تدانعزمع» دلوا ال او

 ندادعاضرعت و هشت هرادا كنلاعو دالوا هتق طه وق

 تجاو کل هحردوب كسک ندشدلوا فق وتم هنت وصم

IESیراعندر-اه  

 راک نا یک ندتنالخ قرهلوا یر ندشغلغو

 راهدلوا نوا نکنز قره وا هلڪو

 نمم لعلها هماع هنا دل وآ

 دمو ان رله

 لند رمشم 5ع یح ردلوقمو جو اعرش هس هم

 نجراد,ءرلیدیا ندن رای بایراو تورث لها یس ژک |

 تاع ترضح و یر ولم كتق ولوا یر رلد رم طح فرع ۵

 یدا ن کز ردق كح هاس هد | زیهجم یودر رار هتشاب کلا

 ردت هاا وح یہ٣ او دمك کاش یایغ

 هد دهسا فأ ندر اص 2 رقف كم ا ا یح رد راو

 یه كل رقف ماع یھ تكيا 2 ۰ ردراو رل: الوا لاف

 كرف شا رد ر ھام 4 فا كاري ةف

 رے طور ا

 < ۰ رد زا كب رل:انأوب هررو وا عور مشو ربع هدنام ر وش
J. اش 

 قیح ر ا

 ندرلزال را ترورصض راحود رم مه

 كق سایر ین رام E .هاضف ندشدمآ
 ی نڪ یه

 هد احح یم ومدم كن ارت هک ومااح رر ۲ وا چ ندنیلعفا

 لم هب اند ناسا ردراو هه رش ت تا ,داحاو راخاقوج ۰

 لا رومعم # رخا لا ا ا ام اعا تو

 راح تح لمهاسد د صع وط هدول توا رخ دە کو

 نیکنزو یقمشرلاح هدا د طقف رداکد

 ردراو ا قو وچر

 سوم «نولا هبسق ول ردشنالءق ل اغ ننه ین است اا 5

 تاسلا »¢ كال £ اهلاام « ردلکد تورت اسم

 لمالوا لفاغ نده

 ندنمو ارحا ی ما كح تاتح فحل

 مار ا احا
 ,یلاعوط ینجوروا « ییمایق یی زام ین » اش ۰ ۰

 قلاناب

 یرلرش نالوا مارح :لمتک هح «یمرب و یتاکز

 تہ و لم هادو ی کا اد كرت -ق ولوا 1

 و |لخات هد ور ولتساک رده سه. رولوا ماعا
 ب

HALنخ 2 تاتسنح  

 هسنلو سا

 هام رقف هسزمتقاص ِ ی کا ثلح تانح اما

e :یپللا كعد اند  

 تو لم اسد هس ۱ وا

 :دقماءوتوا

 ۱5۳۳ق اال رمت ضخردکعد هتک ناتونوا
ASSیہالا  

 ند لفاغ ادخ زا اید ت

 نزودنز رفو هرقن و ن شاذ ١ ی

 یا قشب یاو ردنا ]1

 تا ےک اله یک رد بآ

 حاتم ةو ردبش نالق لفاغ ندهللا ییادنااند ید

 ردلکد همشح ةمدخ هب راح هل وک لابعو دالوا وا

 و ۳ کنوچ
 رد e وص ES کا

 لا وءاو تا رو سد ر

 قوچ یک رب تردقو

 ربهظ بیم بودن نیمات 0 ور 3

 هنانآ ردقواهسرولوا قوچردم ا ا

 ۱در ها تیک وص ط 3 رولوا ریهظ

 E یادحو اه كناسنا هداند یکییدلوا

 ۳۳۳۰ ا هسردا لاممع هوس نحو ند
 هلارکد نععسالو ةرات مم اال لاح ریلامتهلا لا
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 ا تلج يار

 ایمعلا ىلع « ئالام

 او 5 اوا تمم هدیاق و ىق

 او تره ۰ نوسلوا

 ربع هن ردق هک ام و هظحالم

 وت کا بو اکو

 را وتساو نعم نوجا رلن دا تع هناساق مق سو لطاب

 ییتقشح و هک كادش رب چب .ه ورا راق.>-بورک هتفاق و روطر

 ساقو نظ یهاط کا متتسه « ى رها نفس

 قاب هب ۰ ین راقدلوا دن هلا نونظو ماه وا هبلغ راردیا

 تایمشموتا وه۹ ز رزم هد انیبعت ور دین راکدتسدا

 . رارولوا

 اا ناب با نابلعو دا دتشآمدب مد هلن | تی هی یاضام ۳1 1

 ال نا تساع هاش

 حر



 یا نایب

 ا_ملوا ل لو قلا اق هل و ملح نالوا راکشاو ید

 هر رح هلس یرلن ون . ا ربا ندعطنمو لع

 رطدا یدصت هنالماعمو تاکرح كحهدا الا

 یاو ا

 قرچ ثكب

 راح ی سا رب چیه .دلاح تم.اح

 ندنموز هلام وصخ یاخ ند .دناقو عفو

 مهم ادج هدتهج رکید هدرونلرا تیما فطع هدایژ

 هلا لامهاو هام لا وحا ملت سم یانهاو ااو

 ندتااح نالو ققح و رحم ییفانمو تانسحم ۰ دیک

 هللا روما كوکشم یتقاعو تھام ہد بودا ضایعا

 كملا الا هنارطاخو كلاهم یناحو تح ۰ یمشایعوا

 . زاههلل وا دع تکرحر لومتمو لوقعم رسهمش

 كتقواو مایا نو كتابح هدرذبا

 همانخ رلتقو رداکد ر

 تك ءاشود هتلفع و لالض بولر تمینع یتصرف ندهمر |

 اه ناهح وس

 و صم 2 لاحا اھد ر

 ندتماسو دراوضح ةابح | مادام هلا

 تالسم

 هدالاخ

 32 لاسو ح حک ىا رود

 ی ا کت E ربا

 . رلرولوا شعا ادف یراتقاعو

 فق و هنیقعت و ٌداحما

 تابح « رانامالوط

 هناواقالتد را کز و رعالمو قفا ومآ رمتسمو اب داعم

 .ردررقم كعا روه"" هدرلاوه راظتنافالخ :دنرب نوک

 تمواقم ها وه روز وانت د
 طقف . زامهالبوطت بو هلرد یاشرکو "ناماد نهدنا

 : نمهلک هل وصح ها ر كدا 2 رکا لک رک نامر

 .رولوا رابتعاهنعاوخو بفاوع لکد هتاد كن وشوروما

 لاعغاو ندناکرحو تالاعم ممه یتیعورشهو تلو تعم

 هب رج ةر هتلا ندنال(م تا وس هجهعط یاوقو

 ندهلسا هظحالم شی رد یقاوع . زامهلوا لاصحتما
 . سهدا نارتقا هتقفوم لابفاو روما نالوا یدصت

 لطابو مقسایو تیم ورعاسابعا نوک اعو«هظحالم هتشا

 س سفن كرە.ەددىأ دو كو نر لس هه هنا ,تیفولام نا اق

 ۱۰۱ س هن

 نظ كاپ هد ی ابا « كابان قیظن ولنالوا ارو

 دیرورض یرامامهللوب هتسراو ندکلا ناکو
 E تفاظن هکردنایاش هرو تقد

 فا ا ان و هه هتک نه ودع ناخ

EEتا ر کس مقاتط رب نانا تاع ها  

 نال یرلهیاصا تیهام هحل دا دیر رم ندنر

 هل ل دنک
uمس سم  

 ل هرعاط

 شالوا قلا ت راک دار كا هرات او هارکتساو

 لافتشاهلا نیرو لمح هلضف ندفورعم دح . ردنا نیس

 ردلاح ر هتسیاشان نوجما لاجر ًاصوصخ

 لکش

 راکنا.هتبلا یعوزل تراهطو ماظتنا هظفاح هحتناقو

 . زامهل وا

 ۰ رددهقشا تفاطت تااحو هة نز و لا 2ے

 بز ینمامهاو توت لوس یک O4 وصون لمف

 كردا اړف هل یه دج لعاشمو روماو رصح هتش زو

 ندس ر یداسنا 5 قمشاعوا ها ءحاص هل شاق هح رلعاس

 . ردلکد یر هقشا ندتنحو تهالب كما ضرف ترابع

 ا یدک رزرو اقا وا

 اضع هلس هساکد تافل سه . قماعووا ین ار رخ

 چاق رب هدن وک كس راهرب دن و هددورعا a ر

 ىنشاب زکلاب هدیولا ردش ى وجو مامحتسا اضعف

 عطلاب قفلوب هدنلما ریهطت هلرلاینواوق هلرلهردوب ینا
 هدایژ كب هدزعامز هه . سهدیا قفاوت الا سه

 ا

 توس كح رب هتس اغ ر ردو نالب زک , هدراقاقوز

 راد دا > سه و رابع رب -هرزوا ینیدلوا ج اش

 تراهطو تفاظن ء قلوا لخاد هجزساورب هدهننک اسمو

 - رتسوک یقازسدیق ر كوب رار لکا لاما یت باج
 EA هکردىلغلوا فاصناو فارتعا ۵ کم

 هخل وا تور لخاد هل رله رب دن وق قافوز هل وا یسدرضاح

AS EES Aتعط نسح هده « نف هن کوب  

 ردلمحتم

TS ID ED ۳ 



 » ت ءارط 6 تفاظن «

 نالوا عل لحا ه دلاع

 دا نیما

 ینماود و لوصح كتفاعو تح

 . ردتیها زاح هدایز كا
 . ردمباق

eرل: ال وا اشا هتناسنا و و ا  

 4 تفاظن وتراهط

 تالاح اط ریغو اپن
 نيزك مان ربارب کلا عاقبا هئیس تاریثأت

 . ردا تغارفالصا ردتاعرهننایضتقم

 هن ارح هاب و لالخا 2

 هد ا

 .داز | ندفاظن و تراهط . ردا ثارا مظع نیش

 چیهندتناسنا فرشوناش كرلن الو هدول | هللا تاشنولو

 یقومر هقشب ندتنکسمو لذ ضیضخ موا یکن رب

 و
 را ي مو اوات ر دک تارو تادا
 فن یر ما ط و هدام لاو قحا. ردقو لاک

 ینصەو رهام هدیراه ونعم لاوحا ك رلنایمهدنا رهلدت و

 . ردلاجالا دعا :قلوا

 تاباحما تلاحو باس 7 هقعشل هد درز «ترورضو رقف ها

 فالساهلا تایحرب كاانوثولم .نمەهلدبا دع منامهتفاظن

 هلو هل روڪ سس چیه ترورصضو جایتحا نوجا رلن دا

 نم هی ا کشت ترذعم

 ۰ نه دنا فظن و ربهطت یر کک

 كاياو ثولم هدناماسو تور ۰

 شوشم و لج یرلهحور تالاا و هب ونعم لا وحا

 و هد نا رف رل الو ا

 نام ارج ندمت هدا ردت یساحو تراه و

 2 شا الوا كنام هنادحوو باقر رهطمو ییصم

 E قیقدت تفظن رابا ی

 .ریلشالک | ینیدلوا دیعكیندن رایط تققح هسا ررذلوا
 ب یک رخافو يهاس کرد لم یماروش

 توفاظن اوا هدنداتسشعا هل

 تفاظن و تراهط هدرا لاا-وو تاعا ۵

 هان راهط و تف ظل تفاعو تو

 ااهج

 قلا ناب

 كن هلا یهاو م ر ب نالوا نادن راعش كداقح و

 یف كمارو ا تاسو لیشیاسز هداز

 تراهط و تفاظن قمشا, مغ وا هل تان ز و ت هدافو

 تاکرحو كا فا : سمهدنآ کک مد !ree و هششح

 یسهالو نا نددگاد تازارفا ها ي> یسهیعیمط

 هدیولدا فا و رب -هطل ند نالو یرورص

 ۳۳ اد تنئاسوبلم نالک هتسوا كا لكلا
 . هل دا برق هییصا دصقم هلت ر وص

 هد رانا اساک ا اج

 رو

OL 

 ا هدوج و هب یر وط
 هدوح ور نامروک یزوب وص رانو هل هسا زا هال[

 سالر ال رک نوسلوا هسارولوا هنارکر دقهن

 هدرخاف سالوا ۳۹ زامهلوا ی

E 
IY یک وا انتعا هتم ق نیلا س 

 مادا هلازا قارادم هلا

 . رولوا شاد ث ولت

 ۳۳۱۹۱ لفافو لکشر هرکتسمو ثولم ابقاو
 سّلج كسولم طقف اس

 هکولو ردنا باما كلدبا تد هتتفاظن و ت راهش کد هنتمسقو

 كايا هدنوسنلو لاما یح 0

 ۰ زامهلوا زر زاح 9

 ن سل وا یداع "همسق و ۳

 ۲۵ ا  داو ترس نوا

 ایمعلا ىلع « كالام ريغ هنردق هډ ,E هظحالم

 او < رادالوا كمهم هدیافو قیطت دلا ورکو

 او نوجا راندیا تیم هناسایق را
 CEE 0 .زامهلوا ل ااق یداحا ثاسمر

 یتقشحو ۹د ث 1 ترت جد .ه و را رام. OE فاق و روطر

 لافو نط یهاطی ابا متتسم « یمیقس . ردا نقم

 قاب ه ۰ ی راقدلوا هب هللا نونظو ماهوا هیلغ راردیا

 تاسمشم وت تادوعهمز ) ارل هد | نیرعت ور دم ی راکدت سا

 وفا

 0 نایانانالغو دادتشامدب مدنا تی یا ضا _

UE OSs 



 قخاناب

 لوا لوبتقلاقست هل و ملح نالوا راکشاو ید

 هد رح هل ۳ . مهلر را ندعطنمو لّعع یران ونج
 را دا یدصت هتالماعمو تاکرح كحددا اقلا

 یهاو نالوا زاح ییمها رب چیه .دلاح تقرا

 قرح ك ندنموزل

 ازت هدتوح کک و وا تا تسصط

 هنأ د وصح لاخ ند دنافو عفو

۰ 

 1 لامهاو هام لاوحا م سم یانهاو ا:-او

mEندنالاعنانلو ققح و برخ یفانمو تانسحم ۰  

 هلا روما دوو ام یقاعو تھام هد بودا ضایعا

 كملا املا هتارطاعو كلاهم یاحو تح ۰ یمشایعوا

 . زامهنلوا دع تک رحر لومتمو لوقعم رسهمش

 كنقواو مایا ن
 E هاتف

 كءامشود هتلفعو

 نو كنابح هدر دبا اه ناهح وش

 . ردلکد روصتم یدوع لاحااهد ر

 لر بولر تمسع یصرف ندهمرزا

 ندتهالسو روضح ةا ام ادام هلا باوصو قدص ی رحم

 فقوت هناسقعت و ذاحا ۳3 ر ماسو حی ىمالق رود

 تاج براتاشالوط مدلاخ یک کت لا

 . رارولوا شا ادف ی راتقاعو

 . زامهلوایالتهرلرکء زورالموقفا ومآرم 2

 . رد روم a هدرلاو راسا فال .دنر اوا

 تمواقه ها وهروزرلنالوب هتسراو«ندربد و طایتحا

 طقف رام وط یو ود یاسرکو وا

 . نمهلک هلوصح هرم ر هدندتمادن ه ES قار

 .رولوا رابتعاهنعاوخ و بقاوع ل اکو هتادب تك وشو روما

 لامعغاو ندناکرحو تالماعم ممه ییعورشهو تل وتعم

 هبریخ هجر هتلا ندنالاممتسا وس هجهعیبط یاوقو
 ندهلدا هظحالم شه رد یقاوع . زامهلوا لاصحتسا

 . سهدبا نارتقا هتقفوم لاعفاو روما نالوا یدصل

 لطابويق-ایو تیمور تنابعا نوک اعو:هاظدتخام هتشآ

 سه كرهمددنا د و و هایس هقاس تفولام هنا-اق

 ٩۰۱ س هن

 نط كاب هد ک ابان « كابان نظن رلذالوا بولنم هاوهو
 ردب رورنض یرلمامهلون هتسزاو ندکلا ناکو

 قفارظو تفاظن کورش اناه هر ع و قد

 کالا رضا ا تعآ نه« هتک نه هه ناخ

 نالنا تا ایا

 نال یراهیاصا تیهام هحل دا دب رح ندن را هرعاظ

eقلا كنراودنکهدایز كا هراتحت-او ها  

 هنیرلبدنک

 نر رزان ماطر

 ینیدلوا
 لاغتشا هل | نرو لمح دلصف ندقفورعم کس ردا نیا

 ردلاح 7 هتل اشات نوحا لاحر ا

 راکنا.هتبلا یعوزآ تراهطو ماظتا 4 _ظفاح هحت:اق و

 ۳ ردهعشل تفااطب و هة نازو لمح

 بز یتمامهاو تقد نو یک سورعون طقف .زامهنلوا

 لغاشمو روماو رصح هشزو 2 ردا اړف هلس یه دج

 ندسزت یدناسنا  قمشاعوا هلیحاص هاشاق هج رلتعاس

 .ردکد یشر هقشب ندتنجو تهالب كخا ضرف ترابع

 یرهطت كنس اا ی درک هس رزواو كن راقابا ضرفلا

 چاق رب هدنوک كنراهریدنوق هدیویعآ هل رطخح ینمووزل

 ۳ ۳۰ ۰ ترک یه هی ووا ی دو ارد

 ینشاب زکلاب هدیولا ردش وجو مامحتسا اضعف

 عیطااب قو هدنلما ریهطت هلرل اسولوق هلرلد ردوب یا

 هدایز كب هدزعامز هلسه . ددا قفاوت جالا سه

 نالوارادم هلته یهو رابعرب -هرزوا ینیدلوا حل اش

 توس كنم رب هتسسب +۵ ا درد «نالب د هدراقافوز

 تراهطو تفاظن ء قلوا لخاد هج زساورب هدهننک اسمو

 د قلرسدنق رم وار کما ۵اا ااا
 2 زتکلم : هکردیلملوا فاصناو فارتعا . ردکم

 هغاوا توس لخخاد هلیرادرتدنوق یاهو هلنوا ی اک
 تعط نسح ەدە 6 نف دن کو رداکد E رونه

 ۰ ردلمحتم

EBو تا واو هحابورشمو تا  



۱1 
 قخا نلاس

 تایضتقملکد هبهدیب تافلکتو مسارماطرب هجتاص وصخ

 .ردندهرناسنا بئاحو كلا ماتعاو تقد هتراهطو تفاظن

 هلو اما کو داوا تلفغ ندسحو وش

 مولع اع ناولملا مادام =

 زا جحسط تام
E ۰ 

 زکلی لکد هد رضاح لامز
 اهد كن هبلاع قلاقحو مکح هک با وتو قر نوقو

 لج ماکحا ناناو هانتشا هتسراو یل و ناعت هدایز

 9 هدا ءل| قوف تراهط سا هحهرع 1۳9 ردنمها

 تراهطو تفا

 3 رولوا م اطو فظن Ce وک ات یو اماطم

 . زامهنلوت ی اصا هل تالاحو روما كايا

 رم

 ناعا بای را ۰ رد دننم وم راعش ظا دامو

 هابورشهو تال 0 ام هح همال | “هل ضاق تادا

 طوضمدعاوقو لوصا .اع هناصوصخ راسو تاسوبامو

 هحمادا.ءو ت اعاط ك رو هج وراد تالماعم نا

 تفاظن و تراهط

 رام لوا دع هدارا ندداسف لاعفاو لاکا

N 
 "هلیسو.دكنادابعو تاعاط معظع رادم هتفاعو

 هح | ل صحت و ررش او ردا

 حالصو ضف 3

 توت لوصح هحمارح تفاظل و تر راهط .

 نم اعرش راه مدعو تمرح .

 لیاعت هل | هب دنعو هاقع تاک اع قالاح نالوا تاتو

 ردهناراکتال-ض تارحر كوب كى قمشقلاق هللح و

 فات سنا نداو قو لوق یا تا و تک

 كرلنایلباع ابتا هاوهو سفن هلا زواحم یهعرش دودحو

 ندههدمتالاح و روما :هکردندداوم بلاحیر ااوتقد

 ۰ زامهل وا م یعفنمو ربخ رب

 فرعو هنس هم و

  aردلکد عفأنم 3

 لاوحا كنمرابدو كالم یرل- ضع

 قیظن لباق 5 و 5 زکاداعو

 هده ااخا . ردتفاظن و تک ی 0د ب دام ۶ عاوا *یعاد

 مرقر ا قال | فوت ردتاشل و فع "یدوم

 سون را ان

 هغ

 2 مالسا 2 را

 تارا قد ران و هسدم E مااا البق »

 هد ینا اد ع ENE را راح رات

 کد ناار طلا ل5 ک هد 4 ام

 ُطفاعقاو : رلو مدر و هنذقم تامولعم هل هدنعح ناو

 هدرلب اتک ضعب ندا ثم ندنسهلوا راودا كه زاحم

 « هدب دم

 ۳ رو الع نت ا ندماسدافخا

 مان تکرابم رمش كردنا نطوتو تری هب دم ضرا

 یندلوا راکداب ندنو ڭا a ( برد ) نزتلو و

 (هفحح) هلب را ط ؛ندنتعم e یو

TE 

 ۱ قدما هنحح )تعفو موا

 9 یر زا لوغو هدلسر ندا روڼ

 كر

 لهو ىلع و نبع

 ماحسناب اهضف تاف

 3 لیبع

 نم مج

 نيعم یرحع, اه اوسع

 ماج الا

 ییدلیوس

EEE E 

 یواح یر لت

 رار هلتاوا کج يیدتا

 دلو یافط ی گرا: وا تدم لیح تونارغوا هب

 راطخ این هعقووا ان هم سم

 ) هقلاع ) یالرت-ا و

 دواد بانج .E یوم ترضحالوا كرا رحوو

 ین داغ وا هند ات موج كمالسلاامماع

 دار فا ۰ راد 5 وا

 هس هده ساار رح

 ڪج بوباشاب 4س رو رد ردك هّملامع

 ربطاسا یک قمزاب یکی دت و وب ورواپ كرلوها ه دن ر ادا

 زا ندن اکدتا فاح یالما هللا

 هه رومال مکح دن كلام ولعم یراک

۶ 

 در هدباع ه هقسع هم

 تاوررب كح هٍس ال وا دامءا نایاشهدایز كا هدن اه ون

 یددنلو نطوتم ده دم ا هام هدوا هبتراو

 راد رب ندنزوس-ناعاخ 1ظ. ل ) رمهآ ته ) دار
 ۱ ًج 2

 هیت ا نارا ی ال زو افراد



 ٩۰.۳ س هنر

 ردق هدام رضع رءقرف یتلمو هکردیرانیغبص بولک

 یدادحاكدوم فاوطناسالوا راداب هد زاوح و هدم

 ر نلدا لق ندنرلترضح ( هضر ) هریهوا ںولوا

 ردد وم یاورو .دلوق

 رارا و شز هم نسح هلا هروام ییاها < رابحتاموب
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 E هبادعاو یتع وقنا یعارنع حرض رع »
 تاب م وهم رده ه هلناقمو هراح هامز قیقش رام
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 هکرویلوا
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 0 ا5ج ناب رح نادم س ردندهب عطر ومآ قانون ی

 1 یمیک هراشیات یکوب كسندانض وانبج ناک
 دلو ادناغ هنوز قادفک وارد اوت لک
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 نوفا ( هزحالس ) مز یسهدلاو كققش هقوب قدلاف
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 داحما قحا یی كله ەدنسەر 1۳ هلع موکح هلا موکح
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 ینقراق ناح یم دحو ااموب

 یم اناہ

 ۷ و هغ
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 رارماوءالحاره دالو رحیص
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 -هبالت وآ هده> رد رولوا بح وم قسم ریس ادا هداعسعرب
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 هدوب هکردشلوا دراز (آریخ لاقف نیننا نب حلضا نم
 2۳ 9 وچ ردا تاالد هس وجو كحالصا سانلانمب

 تحاور لوق اهد هسا بجاور بولوا نحاو تک
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 لاوحالا هذح ىف بذکلاف (امضریلهنارممال بذک وا اس

 حالا هل > زا هد وص> یه ) هللا اواو ( مارح را

 فصتم هلا یو یشراف ههالآا باز هدنما نیلاتاد

 هلو زکندا داتا تکرح روتسد یمالا اک زکلوا
 نسحوفالتنا هو کا یزم.ی وه زکهسرولوا قجهناب

 هنسهلازا ك زکهاس تاطا رفاو هناخاومو تلصاوم هقافو

 یک کرک هدزکناءذاورکف یهلا تیشخو فوخ

 رباط اماع یدابع قوقحو هللا قوقح هسرولوا لصاح

 E هلماع ینقوقح كزك رر او کور کف

 ثعاب هلاتف و تموصخوههاهشو قامت هد E هدم

 ی وه ) نور ۾ ۹۹ ( . ضەلک هل وصح 2 یشر قحهلوا

 هاا تور هرس هدنروص ید ا دل وا یلحت» ها هللا

 تحر ود روا لئاش هنادمص تفارو لصاو

 .زکسرولوا قبال کما احر رظن نظن هنادخ هلماش

 ه دعرش رظن هما ات وخا SE درک نیت

 ندهبمالسشا توخا رکن وح ھه ردا وقا ندادس توخ

 قلا ناب

 هکردنوحیکنا ردقوب رابتعا هبهیبسن توخا نالوپ یراع

 هک سلاف یردارب رب ملم ریغ ز کلا ددا دا تافو تم

 . ساق هن ا الا تد نم هلآ یردار یاربم

 . ردم ولعم را دا رد ص

 رب و (ةوخاالا نونمّولا سل ) هدفاشک ینعم طقف

 . ردشا دانا هدننروص ) ننمولانب الا ةوخاال )۳

 و E IES E كدا اھو روم تكناءا هد اعم اع

 موب عطقس بسنو بجد لک) «دضرش تیدح رب
 ه ردب ۱ اضتقا

 ندیتت قهدارو هکردشلوا دراو ( یبسو یسنالا هلا

 یا دلوا نیطو ءام تست بول وا RE ۳3 تم دا

 له ته وا ایر ۰ رهراشمروس ناز املع

 ندههعرش صوصت وش كر 5 هدرا E اقا ىساوا

 e SH TTT SAE م
 اوا ناسم ند ا 0 مهنمارخاون وک

 SS E Ll تم وتو E و

 رظن . ردمومدم هدعرش رظن رتدحو تهح نالوا

 . یحرک را دوو درک ۰ تو تر ها

 هنیراربرب كردبا بیقءآ یعوق بسن راسو مح
 ةهماختهج كرلتاسنا.رلردح ودقم رلزدا مازتو رخافت

۳ 
 ی

 مرکت هتساش هدادخ دزن یا .
 هس رهظمهنسهشدم

 ردتناسنا یسهبلک

 ( کقنا هلادنع مک رکا نا ) رلنالوا

 ھو حج ددا یدو عو تساسنا ا

 كرها تع عو مع سه ر یمالا هوا هتک جو روط

 نالوا رهظم هتسل زا مرکت ) مظع قاخ لعل كناو (

 یو سن ك د اور دک دفا تانک اوج

 | ( راد و کرد راد ال وا لوخد بایف رش هسرلیهانتاسر

 ییدتنا باجما كنسهعرک تا ( لا ءوخا نونمژاا

 یاویح ن < نایت ادیت ن تو

 « ازل | دو ضح ند | لس



 ول ازا

SERGE E; 
 موس هدهتمات كعد رق ی شش یه کک دتنا وزرا بووس

  Eشش نه كدا رورس« ی درقو كا

 توک اف کوک رورین ا «دزوجا كدنک

 یلاوحا نوس تباو كطا دعا اف هددحکس# یراتش

  7هتنواعم ولردیه كردیا دقف و و كلاوحا

 یعلرش روتسد وش . رد هک رام یک كم ا باش

 نمؤم سه کور و هجا هوا طم لا ید رع

 ین .ردعحهلو یعاس ءغلوا فصتم هلأ هبدعتم لا ضف

 ترماظ و تنوامم ندرغ هدنهنعو داةتعا نمّوم یه

 هدننرغ كاللا تیهاظمو تنوامم هنسهقشا لکد تملک

 دهد فرصا و وا سهم رج هداراو یخ ةو

 ندنرلشهدرف هلس زتو فض تارا نالوا محارم هتساش

 ك دا یرلشهرق طقفو قح همشلاح هّتنواعم بالاحت-ا

 كج هک بوشوق نوجما قاوا زاس هراج هنمالا و ماوح
 ردرلقحهناوب هدتلصخرب

 یقوقح < لگد كالرورپ عار OE قوةح

 یعاسد هن-هجشهدرق « هحالصا ینارورپ عازنو ناکش

 تاکرعاسا واوا

 نایدا داب یئاط < یئاط هدرصع ویشا یک توخا

 تا یسمداوصقت «یاطم نوت
 یرنش لاک یک دار و یرتسوک لاج ا هدالاب كناحت+ طفل
 كتدم مع كردىاىلح هدنیمز یوربولوآ نوک ایم

 :ت رح .تساسنا ؛ تل دم . ردقحهل وا

 ندا | هتحا

 یال واووب ردق هتماف هسق وب ؟ یکم ر دلس یتفدلوا

 ی
 فاسرعا لوخ هد زاب ادا فنصح

 عارو لادح كنتمز یورو كحهدک بوروس

 تولوا 3 هدقرطر

 قود شو ناو ود توپک یو وا یک یدک
 ؟ ىمة>ەلاق تولاط هنا صو

 كما ر ترش یا « ۱

 کو «رلەاأ شک كفی دباب ؛هناس رفلد تاسح باک دتسدا

 راهناشن كکیدسا

 ھل هب ید اع نآرمع ! هلفاغ

 -روچوا < زا رفود شش كدر بدشوق <

 ES - بس فرو

 اک در وج « رلفا عونوف كکندرودنوا « رلن واب كف د

 راس 02 31 0 راهنک ام كکءدردنود رلبالود

 بودادلا یزب هلرلتهاف-كکیدتا ارجارلشنآ كغيدردناي

 هدنولوا نوک رب هسقو ؟ قجهلاق یعرا-

 "هامشر یم وع هدرشب بولق نالوا دوندوب م دابا بارخ

 ع ندقمروط

GIESنهبمرک هلق هکلوا نجمآ ؟ كردمقحهر دنایوا  

 ثاکیدرتک هادم هد تندم زا یار ك ولرد رھ

 نیما هن رولوا روح کما | بارخ ل رم یدنک

 سه كناضف هدام عیانص هاب 0 کل وا

 یاسا ابو مر كراراظن ر یناه

 . رلاق چیه هدنناب كعداد ینحهل وا فداصم هدنما رحا

 رم هم ته
 شرو كفجهریدلا هلتر هراج نالاق ام مرار دک

 اا ا ےک کلا تاکیدسا:فعک تداغس

 ردق ال راب

 2 نلیدا دم هو رط

 قیض هدننا ید هم رم یابال» تا
۵ 

 یرش درفر یه هدلاع یفرعمو تلدعم کال کی

 هال كکیدمهندسا یری لم كجعدا لیست نساد
 هنطاع یازحا قوح رب ناناب اا ی هدنتحارتسا شارف

 مکج هبد همروا مد اهد ندسدمو تب هبلع ءاس راو

 . رویلک
 یلاع تیا لیمشت هکعون ین نو ینهعف تفرعم

 ۱۳۳ و فقر اراعا ری اچ
 كنانشاک فساخامسدلاح كک,دن رکو اینک, دمددنا الجاهل

 اعدا CA لماكت نیزسلوا جاستح E لع

 !: كسر ومعراقنچ ندکجما:یرلزدنا

 نافررعو اع باریس یرهب دارفا جاد هک كدلملس

 هثدملق 4 هدنرللق یبالایفاخ « هللاةفرعم كسهلبا

 - دمهرب دشل رب ۳ .كن ضربا هب ولطم هم

 ردلام كما نامت ی«قالخا تدارک هدرارب لک

 قالخا نیسلفم ناسهدا ذاخا کلم یهکلم صأا مخ

 ت رح هدر نایلوا توخا نمهدیآ توخا ن 7 هسا



 ۰۱۱ — هب

 کلوا ملت ۰ ربا ورم ۳ اکیا تادم . رولواب لوو هل

 ک2 ی صاخشا كلهسلوا نغ

 رداکد تدا

 دعا هدلا یرلتقفومو نوس

 ۰ ردتف وم ار ز ۰ سس هن تداعب كاکحهرب و

 3 ردلا وتم هاش اما ماظم لامتتسا

 ردا رطخا هثداوب یک
2 

 هدیهانتما یلاوتو ءاس ء

 كرا,هلس كار هلس . ردي وتفم كد ار هرمش تاسح هلع

 تدار لال ن ..ریشالوط هدنب تتیدبا رب هلاح ره
 هيدا تداعبرب هس هراناسنا كهسا هلس نامات ی: ود

 ! كىسيامرتس وك یلوب
 ناعا ك« باردا كاردا هلبماع یو تقو هن هتشبا

 بهینه ونعم بانا كرلناسنا . كسقحمب راص همالساو

 وخا نونمولااعا) تقووا .كسةحهلب وط هدنتلا اصاوا

 - هدیا عابنا هنیرئارس كنللج صا ( مکیوخانیب اوحلصاف

 هن مما كدمهلس یو ردق هب ید شات رف یا .كتكج

 ! کاور 299

 رف و یونس ا را او
 ردم زالى ره | تن اعرهشاع هوا فرق را

 قو لخ نعسانلا تال , هکولاح
 لس اذه ىلاام اولاقف

 رحذو ترفط نآ كسع

 لسلق اعدلا ف رجلا ناف

 رواد

 طاص خار« ندکهلوب قازوا كا هکرویایند كلذک

 هلا یضریلع ترضح . رده یک ناقج هلوب نوحیس» رح
 E ضدقا هلع

O o ETE EEE 

 تالبع اداعو شاوآ لبدع هباقةنع هةيقح توخا

 هسراورلب هه مش فراعم , ردشلد الاخ دا هتنهفامرص
 هطَه ناکءاوب هتشبا . ردکچ هلس هلوا لصاح برقناک | هتلا
 . ردشلوا دراو فرش هعرش صاواندرظن

 كوكب i کک ےک ترا وک
 لر را 49 را صلاح ت نسحو توخ. ردراوی۔ها

 یا ناس

 رکاح و یراخ هدنسهرا یتارضح نیا مہلع هللاراوضر
 نکرد هدندس د ناکرا کارا ندهبلاع ل اضف شنوا

 تاصو لب رامتعا نمایم باغ ند کوج ۰ و

 رد ونعهرفسر نوحما هللایا

 ها ك نح هلا

 ؟یعرومرو و تو خ رالی رع ةي ؟ یلکدرفاسمأمومع

 نادا شخم هناسنا» یرلترضح كيرمشن هما-ا

 اقفر لدلها هسا هدرفس ء

Eهدااعوب یاد تجحاحهب  

 ٹا دح .ردراشهرب ویا وح (ردنسح قلخ ( یشراف هاو

 لقلا) و [۱] ( قالخالاراک+ مع ال 9 نخ هه دف سه

 ۳1 هنا وخا که ناسا بذع نمنسح یتاخ نازیملا ف نزویام
 هرک دیس اذا E الخ هقزر اخه هللادا رانم )و

 کدحا رظنف هلراخ نيد ىلع ًاراارو [۳] (هناعاهرکد ناو
 . ردشلوا دراو [ 4 ] ( لماش نم

OEهدلاع هکر رد شد ء  Eك  

 ا قالام هلهج ور هایوحاخر کدو کتسود

 دوخ همنفاص هدندن رتبه كنم رای دنک ها زا ربا تاک

 تلدمو یتثحو راق و نیزسقل وب درود رک و گالدس

 با راهلتا ومظفاحم یاد نیکی وو تکی و
 یرعیأوا ) هکردراشمرومن نهدتنا مالسلاو ةالصلا اع
 [۵] ( هللاف ضنیلاو «لاق با ناعالا

 راویدعدام

 موعیم هللا فرط ن٥ نوعا لاک او ما: اقالخا م راک ۳۱1

CDمھ ردب وخ از لو تاج كح هلکرم کا یارف هد  

 رولوا قوح یاوخا هسرولوا لتاط لرد اا

 بای راک ا هسرروب ه:ارارمخ ودنهح هی منکر < هلا بانج ۳

 ین رلقدټونو| تلا قداصرایوا هکررویب نادحا قداص راب رب ند-الص
 .ردیا تن وامم هدهنم رلق دن ال رطاخ رب ال رطاخ

 ندزسهلع ءانب .ردیا تکرح هرزوا ید كنیم روابیئک (4)

 ۰ نوسریوقاب هتناراب هسرتسبا یک ای دنک راک ر

 . ردمالاف ضفب هلا بح یوت وط مالغاص کا تناعا (ه)

 یفیدنل وب یراهراما ندا تلالدههالا ءاضریرلهس کک موس و

 نچ هوا فالو هب یراب طب هدهنب راکچ هدنا شعب و دوم

 3 ردیتلصخ تك ا ضع) ییالوط لندن رللا و هجا



 ٩۱۲ س هن

 نود وکش

 سوتحغا 4 ۷

 : هب یدنفا تب سدا لیاخ

 نالوا باس هفلقمزاب یزکهمل طه و رکف یل ردم

 مرتع لضاف یررح رس قلا ناس «یوتکم دوکس»

 قرهلوا یصوصخ هنراترضح یدنفا و یعص«

 ضعب نیکرک ۰ یمریروک ذم بوتکم . یدیا شلزای
 ندنفرط یراهناسدا تاد یهز لیلحم و رست هارو

 شمر ویب رابتخا
 :یملتساقلالک 1 یل حت ومقسكمزکف ًانمض هدزک
 شمانوا«تمعا لوقو قیدصت مهنارصاق ٌةعلاطمهد اممق

 دیشح چ وا و E کارت

 ز .مدتسا كمريو باوجخ هزکناس

 . مش | ول ردهتشب

 شاو فارغا هدهاک

 مایع و دصام ار

 ندرلنابارغوا وه فتا ہم

 ممعت هتام كفراعم نالوا ندهمهم روما « هدمها

 ا
& 

 یو زوک هاتی راب ید دوا هدکمکچ كتلم نیجاتح
 رظانم ىلقجا واو

 رادفرط ال وب هدناعدتسم

 هل یه « زمتسبا ز وغالق مک ین کن وح ۲ مهلوا

 هدزار هلا هتسو ونو كعا 2 رشت و کف تا

 کد ندر لس وترا قمار ۲ هلخادت یی-هضافاو

 ندتم بابرا ندتلم یالکو یشراق د

 ا ° رلن ناوک و یمغلقملو

 عده یگ وتکم وش هل دصقم قا ثح ندارو ندا روش

 فراق اص ا

 موزا كف راعم هامشیالک | نوت ۰

 هضورفمتاصوصخ یورخاویومد .مدرلنام یتسعطق

 .رولب دا لا هلا فراعم یسهفاک كنهمزالو

 زکنیدروس رعت ؛ هلیوا . مروییدبا
 صناس تو هه ۵
 مد ندرلن دا قادصت

 هددص لصا

 راو مهمدقمر هدنقح فراءم هداروش لوا ندهمرک

 هد روصر زا وا هسرمشم و تعسط ,هندهدمو هتد كموقر

 . لهیحا رار هنر لهاح كنامولسعم نان ریدشلرپ هغامد

 یہ رارایعوا

 یحرف ید تا ی رد

 هراقلن وعرو قوج کر تاوذو ارز

 فاش. ترش : یخد هترف

 .دعااطمو رکف رکک دا دیهک و۱ طسا :

 كعوروس زدلاب ندندیشح یه كفراعم نوجا یتیدلوا

 .هسراوطاو را وشمكتام ینبدلوا بوس« تاوذ نتسا

 اع لیص 1 هدنروصر رایوا «راراب هنعیاطو قالخا

 3 ینردلوا شما لیصح صوصخا رددهبحو یرلغا

 لامعتاو فرض ءروک هنطاخو هنامزو 3م فرو

 هطصم . ردیلع رکوا لاح همم یخد ین رالو كملعهدا

 2 نوط هلناضاوروتسدو ااا کاردا
 شع دا

 لک ] ضلك د در یه ےک یھ

 هاش ها تو لنوک ۰ ددم E نافتمرب

 قسالوط رکف یفیداوا
 را االلشاب هوس نییعتلانلع ال ارز 5 ۳

 سر هتک ارداو هلص ح تن راقو

 تط

 هدومبرلتمهرک هدیلوا ءر

 را روت

 كنه ودا . لک تم كارد ن

 هنصخش كضم یحنم ب رکن دک یراعحا تروص

 ردصءحشل هاو مت

 مال ع نل ر>9 4۵ هح وشموق 3 و نامر ۰ EEE او
 ٌ م 2

 تفو ره

 هدصخشت رع نالا غا هیناذ دادعتعا ههربشک براجت

 .مهلب زاب ههتحر < نههرک 2 <« ضەلوا هنو

 رواک و یان 8 روتقود نا ح یدا

 رول ر و / ک یال گا رولر دلو هلاقا وهافر- رب

 نک یرالا

 نالوابراجم لوصح ولکویاعورف هفاک كنابرغن دعاوق

 لع هبییط رب شەر و ییوادت رارسا نوت

 -رعاحكبط یللاوز هسا شمالرافیح هصح نص

 رولوا قرچ ییحیچاق زا یسیجم
 ۳۳ كر یدک اوف وا فراخ

 قمحا

 لها هدلاح وش .

 عامد هسرتساا قمر دغص رل رش قوحر هاروا ۰

 ۔اق 4 رادرتتس 4 یونعمو یدام ثكهظذحم وا ناسد

ESLE Se e 
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 شمقاط یو دف راعم لها

 شمشقلاق

 ینا دلوا ش
 3 هس رالاشاب ا ن ردیلمام لاح همه

 هغلادتقم ها اعدأ 7

 .ردصقا فراع . ردواد جات هسک نالرا



 س ٩۱۳

 ردمامشدلاح هدس زی ناف علج | یتاص ندشابيب لاحرد

 سالفا یدنوس هو روصق « ردنا رارصا

 رد و کی اتش ود ندزوک ۰ یا

 یوم دافوت قره الءراق ی وتکم دوکس قزهلوا ندرظن

 ا دقت هت رلترضح یدنفا یرص ییطصم

 لا هنیرا ی یادم زلف یو

 فوقو هنسراکتحا لیس ندا بارخ يلو ء هلاوحا
 ا مدر ردا مزج یتفدلوا هدهبافک دح كن رلوکروکو

 هرراذنا ی هاب را الا

 نایاشهنما نمهیاموهشد هر هلتهج ییدمهلدنا فذاصت

 هط وب 3 هک

 . مادا ن

 هدرفجو نیر ا هتشلا . راردلیح و یا

 رادنقا .رولوا رلرکعت لوسكب هرادتقا تاک نتوروب

 یاماعنال ها شللاط هدناع وءاعم َ هلا ی + دا و هبملع

 ی راز ۱ ونم ۱ ا اإ ر هح فقر نر « ندحوم

 یلاعت ٠ قرت نوجا مز كەسيا زا ذاحتا هنوعو بیقعت

 نط . رولوا اع هحوم هدنروص رب فیعض كب توت

 كرا قه روا یاش رلنالوا دبتسمو رادغ « قوزو

 مک هم . رردقاتشم انداع هنعوقوو ر وهط

 8 4 ہقح ی رادتفاو لادتعا ۰ ینکعو تا دح ففامتم

 ی <b نالعا

 .ردشلوا یراررض قوحرب كلزمرلت به دا فرص هلیلوب
 یشذلواربشسو نالعآیسآ تانسحمكتهرادا تطورعم

 ینغآ او صقفرو طةف .یدا ن ملک هصقر هلس ماوع تفو

 وار الصا كف راعم لاحر ید هملوا یقح كرلنوا

 تطوربتم وا ارز یا

 9 کنردخلر هنطو < IGE هلم تب

 1۱ ره .راادیا هدنسود راقهفیطور مومتاغولوس

 ناصترزسهزارم راسه شمالوروک ءرلکلزت رسهوزل

 نالوا هلاک هبهرادا ماهم . را دلووق هراینغت زسلوصا

 كرازاب روقوا یه . ردهحهلضف زار یلوکب كتلم دارفا

 تانقات هدلاح وش .ردلکد هده وسر یرعو ناعذا یخد

 یددع كآ نصر ل ةح هحا هشن دناو تقد عمس هب هناس رق تابا

re EEE 

 رای دق ح رر رر نداغتخا 9

0 

 کد لب ییسلاها رالعضم هلحوصخ ؟ کد هقوح
 ,راراس یراراک زور یرلوقروق « ىلەدناف اذهعم . رک کا

LEN ISRO N EALهش  

 دارفا نوجا قمالس كنەرادا تیطورشمو قمالشاب

 هکدراح هن
 ی هبو هم تداحاو تای

2 

 e قوچ ناراو ردق دز DESE قوم و

 كتهقیسوم ناسا کنول راک اخ هنسفن میانص .یداروک

 فوسلف كراهلاقمو رامشآ لتءدص «یلسوس جدهیعوضوم

 ورن دهند چوا زوتوا كرابرشم نوصام : كرامکح
 داع. ی یا اوفو د كرادوا تام نالوا "عملا م

 « ی رهحدمو هو# ۰ ی راغلو صقر « یرددنخو

 تارا یک بهذمو قرظ دداا: لرم الاش د

 ولرد هتسهب یتررح هجوروک یتراینا-هک ان تاددجتو
 کشادرد هلرادتسم باش نیتسدا

۱ ET LS 
 یدالاب هلو < ید اوا هلون

 الاس هدنروغوا هبصحش ضا عا 3 هاذ عفام

 قعارغوا هریسفت

 هنو ندا كاردا ینتلذغ كتطورمشم نافرع . یدالشا

 راه عزای ای رفد

 ت اوا یال یف رط_یاقبت

 ندلوب « راب دلوب رلیدزاب رله
 ترام ر زوتوا . رل د روک ندقح فرط . رلادر وح

 وب اد کا نم یه داح

 یرلروصق كفراعم لا نالوا بدس هلقلفغ الاح ا

 . ردلکد فیفخ یک ییدلدا نظ هلوا € ردکو تك

 نوسرویب هظفاسحم ندنرارکُ یرا:رضح لافتم یالوم

 عطور م رل؛در رادنح

 ۰ را ددرا دهان ۰

 3 املق هب هب ومه ها وش

ASL Eتع تام وک ؛اطخو سس 7  
 9 3 ES در ت

 فردا هبه روا ن کشم و 4ام هس ر ء هلند

 ندهناها وخربخ یایاصو ناب داد رانو .ردنمرلتتوروت لق

 شمامهلوا لص اح رد ا نی

 دعا ادر صاصتخا ؛رو وقوا کد رکوا 0 2 دل

 سک سه کن دوو و . یدا

 ۰ يدرور راقج هحاور هزر ی رنهو تعدص ۰ ییفو ت



 قحا ناب

 .یدیاشلاق .بولوانامز ورھد دب رف سکه !:! ھر مک
 هبه راو هنیراهشوک كونوس كا كنلوطاآ و ىلا مور

 تاہش نار دلو دوحو « داسف هرارمشنالچاص ردق

 روحا ردا لرل AE وا ب*قافو

 راد رانوا . رمن اضتفا ما تح ندنمرابح زاب نالوا

 ردو کب ولدا لک ۔ لدم هک اة د

 كنیدادجا شعونوا یناسن .رلبداریدنآ ندناعوطم ,رابدل

 هسناع دارفا E رام زاب

 كنطوو تا
 شمرشاش ی رفذج

 تم هک داش قفافو رد ای زا
 ۰ ردا ادب

 هل رهد.صق و هدشل لاط ال یاحما هر دیش اشر ر لاک وش

 داف رد و ته یا فام ىشامل راک لر زمتقو

 .رولوا کج هبدرب كمك یشراق هنیرلنالوا رادیدب ققیقحو
 یاطخ یسهقرفو تلفغ كنودرارب نانلوب ا الا

 غلاب ءرلکیب یراددع یک یسیروس ماوه یک ین دلوا مبظع
 لاحرب هنادقال یثراق ء راد شم یلزابتم

 راد د ی

 ۱ قافواو هب روا

 ن نلکب را ىل ك و ك و ندهراد دا تطورشهوق ۹1
 كزمقاخ

 یی کالج ام 2 ی 111 هب رل وک لاقتسا ی راظمساو دما

 یتسهس ورد تامش كن رل حا ص هرهچ ددرتم یتاحه

 ندهد قم رم را ی او بل ها كوو

 جاتع رابلق کیدتبا ادیب رب كقاق ران هلرلوال ناب روواص

 راو تقوراهد  نهلوا ۾ قوت . راردريمعت و افطا

 .ادّطو نالوا ناو هدن-ورجما نار خوت اافس هل راهرح

 باما یتراراسکنا « كمروشود هراهشیدنا یزمراع

 هدرضاح لاح هلصوصخ . ردلکد زاح الصا كمردتا

 ینیدوبهدنلا كرامک ییالوط ندید هن كنهل«تیک اح

 EEE ردیللردسک هک غو

 نادغ2۰ ء ناسا هراکتحا ل اےس . زرووروک ن و

 لضف بار را نور روس هر قوب رک تو ی

 جسد ل ردا کا هساماتتسو توزآ ۵ یملهاصقراعمو

 دسم e 3 ۳ هرکوک ی
 رلذ ال. كب ك سو

 :٩۱ س هن

 هدقوچر لکد ناجاتج زکلاب نابمهلو یتاکرح تیرح
 صا روو زود هکردتق ةحرب 9 ردرا و نیر ومام

 با وحدرلن اشبقلاق هب د رس هنامکح تاماالعم رب د ردقو

 زحروهب هلام و لا . رولب ربغاح هراه مهط زار و

 ندنراسآكتلم ءیتمالس كزاامتتسا یسلاعت كطو . راو

 لا
 6 .یدروم . هظفاسحم ندتلذو ثراب-ا

 نظ .زروم راپوق ادندوحما یلوتروق

 مر !!: الصا . ردراو یقلعت تام اکب كنادنو

 لو

 رب رار هلبا تلم . مالا رار هلا نیجاتحم هدنب

 نور هر راکتحا-للاه . هانعا ذوق یخد نیر هم مف

 . مرتا كما حاضبا یم .مدش مهتا كعد ردداقا

 تب مش .یاضتفم ام ندنا لافعشا یدک راود

 یراررپیه اذه عم . رلردکیم ندنناحا هفلتخم راکفا

 قالخاو كلستم . راردفراعم لها هدننتسهراد تن

 | یر رارولپ یا م رللوق قوحرب ءدهلب رابتعا
 .مهدبآ هعلاطم طس) قررمآ همسق چ وا ها دص مىما وا

 ءتدحو راقو . تر تقاس« تنم ندرلن و

 یرلهح وشود تمدخ هطو تنواعمو تح هنا

 ليدبت قیص قص رلنالوا ستم هداسلا قراخ هلا

 یکوب .ردتک الف باحا شکهلب ریدتنا و تام

 ۱۱ ۱ اه کراس یا همش تو م كاا

 كتراتخ رود . یدا رول ردن وس هدنراهناخ ار وه ق

 نادات وللتءوش نالوا یسنک رارقربهرکشتم , روم
 ندناا هبلاع مه ۲

 دو كحرلاضعا هبدلب همکح « هرادا هدرلناذوا نانلوب
 ردزآ كب یددع دلرانیارغوا

 و همحر تا ود ناباش هان | تفت ۱ هس راها دسم

 تامو نطو قعءروطیث ران[ رل ردلکدل اخادر دهدخا وم باسح

 یک كمرتسوک رلمرع هاروقو 8 SE نوجا

 قوح د الح یرکدلردن رک نددنیدنلو هحودم لاصخ

 ز آ یرلرمع . یدرارارغوا هلاصفنا و برفت و هو وط

 . روق ندناذغ 0 هح ینوناتمکح رارومام كوو نالوا



 ۰۱ ارج وا هن س

 تاوذ وش . یدرارالغآ ناق نیجما نیجما « رلزمهرات

 ؟ یدیا ۳ یی رلناصق هعاعذاو نافرع كه رودغم

 ؛ یرادامجا و یس تروص یسرمضاح میاد كيرغ

 کیا یدرام سم پد یرلةلراک ادف كلزمهءرتم فال .ا

 مصخ هفراعم لها ۰ شمروق شادغاب هبءهرادا تیک اح

 وربندراذامز قوچ هرلاضعاو اغا دبتسم شملیسکی وق
 یقلاج هبلغ هنافرعورع باح ا هلیتوق هراپ . راب داقبولغم

 E تم ناذم ساق سهام هد وصا

 كروب . ردیک قوب ناه تاقا ینیدمشی راق و

 - شید هب ۰ رازویاشپ هن هدهسیا کا یرادلوت زع رات

 نوعرف*یدمت وشو راکتحاو صرح نادند وش . رارو

 هلاو ندقرط یرانالوا ارس هقالطا یللاوز كتلم راک

 رب زود هدنلجیم ج رانا زوم نوا یو ل را

 نارا" روق ندهرادار هنالاظ یتلم هدن هعفدنر همداح ترام

 . دولس هاب تبه باعا نالا هلا "امسقینهطو رمشم تموکح

 هغ تارو كراع رک اور کک ک

 یج رب تالیصف یهدابوب ]۰ ررتبیشیا یسهلاحا هتسرا جر

 طعم هل هک ههر ر ی ° یوا | ردحردنم هدع وتکم

 نرومام < نایمههلو-س زو ییا هدنلوپ جور یال

 نمرلءللاوز نلک هلاحر ETERS كوصندرلاضعاو

 هدباب وب ر رالی روق ندنراسا رجشز وا لکد نکم

 یرکف زککیدتیا نیقلت ۰ ردهدومب هسلریو رارکف ر

 صرع ا ا E هيس فا ء هناعا لاح هم

 هنس چوا زوتوا . نه یر تن ردکح هدیا

 ندهحاوخ هقش» . نههربدشرکد یسردو شد وقوا ورد

 .نمهئارب یوق کیذاریو كنیزوط .كنکعا .نعهوقوا

 رد ویدم . ردیلغاب « ردجاتح امناد هتمعن یو دتسب وا

 لر یزب ! لمدا فاصنا ۰ ردموک , رد را

 فرا « ناتیغاسط یهیا. تیک اح ندبا یا یتطو

 نانا هللا نوک انوک یارعع دزکلم نایءریدنازوا لا

۰ 

 یللوق یوق هددمتم ندو غ ر کک وا لس

 هسزلرق رالوقوا . IEE E2 يمر

 «شورخ شوج اسآ نافوط. زلک قلنوغروط ا

 شهدم نالوا نتمالبتاکلکو روسی راوج و برات مالک |

 - اتم قمشدقلاف هب هلن اقم هلف راعم ال وا یراق هلسر فوخو

 .ردزست وغل وااهدهسداقمالغا هتیرولوا . ردششن زر زمتس

 روا تک الف یک وا اهدرب هرکص نلمراتروق یرلن وا الوا

 طقف ۰ ردیلع رکوا بوت وقوا نوما قماعتالقاب هرلنای رج
 یر یر هدنروور عیرس ردقوا وا لوصا وش

 هدرظن كب لوا یشراعم لوا یمدادما هکردیاغا بیعت

 . ردىلمامهلنشااک |

 راو یدعدام

Nندنرلث راق قحا نا هد  

 ) یتسح ریسه و ظعءاو لی اب الوم «

 ونفو مولع یکهدننامز .ردندننادمآ رس نا لانو تخ

 ڪا نع ۰ یدا یحاص دالا قوف درهم ه دنسهفاک كز 1

 هدنرود (ارهاب نئسح ناطلتس ۰ نکا نل( رامز )
 یققمهح نالدەنش هاظعو تاحتبا واتماقا هد ( تاره (

 ۔اونع ( ظءاو نیسح ) ند .و ..یدردا تفرعم نایر

 .ردعسهلتا راهتشا هاس ۲

 هدیناشفیهاوح ق ی نا یا ات تا

 ییدهلبا فلات هد ءو تم نوف ندنبدلوا قاب قطان

 رک : ینیاصنا بخاص ن رصاعم دل کلا هدنزکر رانا



 قتل انا ٩۱٩ س هن

 . ردشاار یلضنو ته رادت ۍفالخآ؟ناسانش ردق

 نالوا تراع نددلح ترد یسهنافراع رثا فلک« كا

 عبط هدناتسودله 0 فل رش ریش و ۰ را رب رج

 « روت ولوب ردان یسهخسدن هدزلومناتسا هدهیا شعولوا

 زکلای بولوا دوجوم یدلجرب هدنسهناختک هبنامع رون
 هاا ی ا ا ارو ی هنری وووم
 و قجنا یحاص ( مالعالا سواق ) . رونولوا هیصوت
 روس هد دس ظعاو ناسح ) هکلالوا شمروکیرلج

 . شفا سه هلسناودع ریسفتلا یهاوج ی یهرش

 . روسری و تامولعم صفات هدنز
 او رد طنا و ر اار واد هل فور

 اکوا اجلاح هدند ۲ ینیسح ریش ) ءاءا کوب هدیمرتح

 مظن «کرکذا یورک ذاف» و روپیدبا راطخا یتمجارم

 نایب هجو بیرق هزوب هدرپسفتلا رهاوج نوجا یلراج
 و ا

 کر دیمزا اهد ریتعم ریسف ر رص ادعام ندنوب

 بهاوم )یمسا ندنکب دلدبا فاح هنمان ( ریش ىلع ) هدوب

 . ردشع ولوا را رخ هدنسهنس ۸٩۷ بولوا ( هیلع

 . رج ترد »+ هدنسهچاسد كرا و رسم بانج

 ریذیماتخ ىلوا دلج كريسفتلا یهاوح نالوا ترابع ند

 رج كنسقاتم ارکص ندقدلوا ربک ریما تافتلا روظنمو

 عیانص هدة غ كنمرحم ۸٩۷ . یدغنا ۳-۳ ی

 هدهرصتخم تروص و ورق تاک یرتلوایراع ندهد

 رطاخ دراو كمهلا ف هریما روضح بودا هه رت

 حصا یتسهفینم ام كنه رک تاپآ هیاع ءا . یدلوا

 4 اهفوص لاوقا ضبب هسانلو رش هتبرزوا تاور
 هوالتلا رتاج . مدزاب یتقولا ةلاحع وش كرءهدبا لذت

 مم . مدتیا رایتخا یت ارق مصاع ماما ندا ف ن6ا

 نالوا بج وم یناتمم لدو فلاخم همصاع كصفح هیفام

 . روییدیا ما ٌهدافا هدنزرط « مدرتسوک هد یت ارق ضعب

 تر و

 نایوج یاعه رار هلغاوا زیجو : فر رش ریسف وب

 ف هققح هدننایم هرصعذ ریساق و ل افاک a اط ثارق

 باستک | هداعلاقوف تب وغءاملعلا نیب ندنشدلوا لداعم

 ردشعا

 ند واه ناود ناکحاوخ وندنلاحر یا دوم مصع

 ها ٠۴۲۹ ندسرط ( یدسقا خرف لا
 کم كرەلىدىا ههر هانا هایمان ) 9 /

 هدتحرا ۱۲۵۹۱ ندةفرط ( ید

 هماک هلک یی هینآرق و ترضح نک

 2 نقم هلناحیثوت هلا هفيطلتاکن ضمبوحرضوت
 ا ةصالخ اا لا هلساعر مدع هلوصا وش موحرم

 ا تک ناک واو شیر و دا

 ما سم ها تا

 ۳۷۳۰ ۰:0 سم دم اع فرط نزوا یوا ققاوم
 هخسن هن هدندامم لوحو یلدا رادسا هجرت

 وو رر ریمل

 قالخا) هقسشاب ندنردقنارک را ییا وت كترضح

 ( سلحمهد ) ( اده شلاةضور) ( یییه-راونا) ( سم
 ( رامشالا میاص ینراکفالا میاد ) (اشنالا نزخمر

 (راونالا علطم ) ( یمساق راربس و ( هیفشاک) ( ابص )
 ب: تاک کم ندهراسو ( فلاوطلا فثاطل ر

 . ردراو

 « یلالح قالخا < یرصا قالخا : ییسح قالخا

 ینیدلوا ینسلف رتار هنایکح وه. هدنزرطیئالع قالخا

 ( یدنه یاب دس ) نددتهار یامکح : لیهس راونا یک

 ًامظن واژن ینیعو یسراف هعفدجاقرب بولوا ررح ندفرط
 غیب ناملر كنهاسفا ( هنمد لک ) ناددا هجرت

 الثهو یناونع هماتنواه ) كلون . ردیشل زاب ند هللا

 هدنسداو « یدلوا رقتسم زان داتقا رقم رقس ره لوا »

 رک کلک ردراو ی لادا ی بغ

 ملس عبط روآ قوذ یرب رک بولساهرزوا یفج هلشالک |



 قحازام

 ترس هوم تك راعم بارا یس دا ههر ندک ندتغا دالوا

 . رب هلکب

 روصم یالب رک زو ت رکج همحف :. ادهشل لا ةضور

 ۱ نه . رد رصتخم كنو ( سلحهد ) تولوا

 .ردشلوا دخ امهتس ( ادعسلاههادح )تن( یلوضف )

 : مکجهمدریو تام ومل ەم 5 هرلد وا نوجا

 ید شاےغوا هلر رح هدج راتا هلو  ترضح

 هدنراع ھاو راک لع ر هد ده رعش داعنا : رار | هدلاح

 نالوا هدنص و ) ربش ىلع ) یدردا صلح ) قشا )

 ردح ردنم هدنسهحاسد كها وم ریش یسهمآ هک

 OES کا لع تزع هص عزا ویهش

DENEهات نارود روادو تر  

 لدوناح

 هامو رهم شرم یار هعل زا رینتسم

 شاضن را زلک هخش زا ضیغسم

 رہ اوا فرو ناهحا وا تلود

 هاج و نیک رمزا مد رھ دییوکیم شاف
 تلود زا ناهح یاک

 ها وحم یهاوخیم حح سه ام تعفر زا رہ” یو

 جم جمع

 یو یوحیم هح ام

  یردانوا _ضرمت كنس و كرادهونم هراحشا
 یک یھب داملوتروق ندهلهح همط كلافرعو باج

 ناسرک صلح ندنلا كازارمآبز,یس د تره

 ؛ رلظءاو » كنزارش ظفاح عو کو ا

 هدلاح یرلقدل وا یو ا هولح هدربنم هلا بارع

 اه رویا تکرح هنفالخ كن رازوس هد ولخ

 ابن POTEET ور ی

 دننکیم رکید راک نآ دنوربم تولخت نوچ
 ضارەل وش . یدشملقار هقرور یواح ینص رحل -

 ٩۱۷ س هن

 نشه تکا تدم را ن اا حس ناسلوا . ام

 لیلجما « ریعا ىلا نوعدقما مکنم نکتلو » هدسا

 ظعاو وا نالو هدنا رهظم » 2 همول نوفاحالو «

 .یدشمالشا هخسصا و طعو یا رجا هسارک وص قوم

 نکا ها هل روڪ تام ولعم زکلا ۰ ل سح تاتح

 هس رلت مّوح ) یاح االوم ( نان ولو یرصاعمكرهیمدد |

 ا دیشسم هد ندهن ونعم یزاقحو,

 (هسآ ونص دلولا ( د (نردلاییص ( نالوا یابح 13

 راک هدو .ءیدا ىلضاف ٹراو كن رد هحین سا صتقء

 : تولوا ندهنف وص اشم

 دا رقف تاود هک

 تسهللادیبع رارحا هجاوخ 1

 هلادیبع هجاوح ) نالیشیلاح هنت دق زرعت هلی
 هما كنخ ش كرءدنا ناسا هترات:رضح ( رارحا

 (ناکحاوخ ) راهم اب با تاحا نا تاحشر )

 یواح ییراعمو قیاتح ضع ه-هاع تقاتم كنار فح

 ع دا هدراو . بش ورا ر هدافتسا حوم

 . ردششنواوا مط [ررکم رهيا هجرت
 یتغبدلوایباس ٩۱۰ ییاحرا مش رات كن فهاک ترضح

 نا رفغلاو ةج زا! هرلع
 ولولا محاط

 روم زاب مم راوت 2 0 2 کک

 نالوا دراو ندتم 2 می یتیم هلع
۱ 9 
 هماع نمجما راد هنر دمت كن هال نوناق

 ی.هلع طم

 زور هجرلن وک هدنعاهجا ةمخا ما ثناومیم ساحم هحالو ]

 بفحأتلاعم هدلاح ينيدلواشعا لاذشاینلوا راعستنارک اذم هما



 ها
 جا جم

 دما ردم اا ر و

 هدتامرا از زوم هاش هام ادتبا هد ۱1 عاعجا هک زر

 ۱۰ رولر ۱ ش یسض ندراتیتفوم رطتتم ےل با

 نانو ی ها-اح "هل ناالوا ز 3

 دم كل دیا رک اذم هدهعاحا هرو هد هل

 هوا نیما

 دم نوباق

 هح رد رب بسانتم هاسازف تربح تعسو كهتف لیلح ع

 تن اتم هه لات ا زاوق هب رار هلةما-هلوت ۳و

 یندلوارتاح یزاتم عقومرب هلبتهج سان ةدافت-او ساعا

 تاح ردنم هل رم مسمهدن دنع نونق وتح هم اب

 ناز فک نطروک یشراق هرصع تاحاتحا هدملم
 یندلوا ندنلسق مامرو وط هرکص ندقدردناط ین داط

 مقوا نوت نیاکلو توت < نشاح هدلو و و

 هش نکیا دوحوم 9 هدایت ها نفر ناو
 ند ص هع ورشم هنازخ

 یعمر هدکماما 2 هد س ەح رد 0 و موز

 لیمکتوعیسوت یاحردنم كن هالح *داع هانهح یندلوا

 ییمهاوموزا هلب راتعا یاسا كنسەحمالنوناق وشا نالوا

 هجوم باسا هدنمح ساسا ندندنلو حاضیا * ینیغتسم

 هال ییدردنوک كتموکح هلرظن ا نابمرد

 هدرا طق نالوا ضورعم هلدعت هحزمنمجما ندنداوم

 ترش نادا روصت

 ۰ یدللوا تعاواشم شا

 هنسوت و لاک | هدام al نهدە كا وک

 نییعآ یح یتسهینونق تبوه كنهلسج نایروک موزا
 ندنو هاشم هلحم نالوا لکشت امم یک ييدمدنا

 هرتهج لکمت زرط یتیم هل قجهناوا لیکشت هرکوص
 هدنسهال كتموکح هدلاح یراقداوا لقرف ندنرکدک

 ندنلسق اع مودعلادداا E ماتم یب

 ماما ناعمر یک شمقح هلو هدلاح یسهداعا سس قرەلوا

 ا : دو
 . ردشعوا لودع IR تروص ندنک دّسا

 >> هتناسو ضرع كن ه.ح وم با

 هت ٩۱۸

 وکع ءرکص ندقدنلوالبدعت هلتر وصوب هدام یج رب
 ءدامو شماللقتجاح هلرصفت یک هدنسهدام کا كم

aهدد  Eهن هاتسم تھا یددء كناضءا نالوا  

 . ردجلدلا غالبا هن وا ندزکس یتنم

 كتيمج سر هدام حج وا یهدنسهحشال ثاتموکح
 یفاضواكتعح یاخعا هس !اهدام یمدردو
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 بش رز هدلاح

 یندلوا نه٥

 قرفر اعون هدص وصخ ول هدنسهر را اضعاهلبا ن

 نالوا بولطم یدوحو هداضعا ۰ س سر ی ۳1 تودوا

 یدک مزال قوا | اح ید هدایز اهد ز رب كفاصوا

 یندلوا ترابعن ندنلطفا كن اصعا س»ب ارت ا

 ردشلردشلرب هدام یا هدهادعمهشال هلتوح

 نددوق نالا مور اوت هد هدح وم هدام

 یری ( ندنسههتف ماکحا هیمالسا هریتعم تهادم (

 دج رب كجو هلتبسن هنسەجمال كتموکح هیهلدنمهمال
 کن وح . ردندهمهم طاق نالوا شما چ داو تب

 لکشنم ندهبذنح یاهقف فرص ته یا هلن ا روصو

 بولوا رصحنم هیینح «فقف كلدک یرلعت محمو

 ماکحا هیمالس-ا ةریتعم بهاذم یک لیلح فاش یکلام

 وو كح هلدنا هدانا و ا تو تن هد

 هنسامانتعم هیضق قلوا قفوا هحابتحاو قفرا هان هدهاس

 ۳۱ هوا تارا ا و ےل ور نیما اهد

 یاضعا هرزواقلوارا دمهلوصح 1 هن

 اهتفو املع اب تعح
 لاوحاو كج هم هل دا تمجار یتدههرتاس دالب نالوا

 ی ول كه رکح

 یدوحو ید هداتطعا

 رقم تر وا نددامسر د

 ی فوقو هامر ساب

 بویلوا صوص هسر هاهجو
 ردقح هل وا دودعم ندفاصوا نالوا تولطم

 نالوا دناع هددع كم یاضعا هدهدام نکا

 .ردراو یطابترا زار هللا تالبدعت کهدهداموب كنالب دمت



 ۹۱۹ هغر

 [ رظن هبب دوح و ك و ریتعم تبااذم هدننعم ی۶ل

 شكاو ندهفدنح یاهقف یدرد هاسش كداعا نمجا

 یاکم!كماس هنل وا نبسا و باا ندنساهن 2 بهاذم

 . ردشملس هلدا راضحتسا

 هوالع هدامر هرزوا قاوا یج درد 3 هال

 ییدعل و باا تروص كتى یاضعا هدنوت كر هلب دنا

 یسهال دا هل. - هم ال كامو هکردشعل وا نام

 هداموب هد یدک ندشسماسا طاق كقرف ی

 ی رادتقا 4 ولط« فا_صوا كناضعا ۰ ردهدکمعا لکشت

 كلا فرعا ع ییاک هةاطم ترهش هداص وصح نی عل

 تالها زا زارا نالوا را عمر یقح كاو یدح

 وش كريها شم هچ رکو ۰ ردشمل | هرابتعا رظن یاسا

 یرلکع هما تباحا هدقم بلط قحالو عوقو هدر رظ

 ساعا کیدا لوق كتمحلا هدهسا شلوا رطاخ دراو

 و تدح ییدسا باا كبطورشم هدلاح مھ

 ۰ ردوو مدارا ند مد یحهیمهدیا

 ندقوقح ءاماع نیصصختم هتیعمح هدهدام یحشب

 بوسا هحزمنمجملا ىسەوالع قرەلوا نواعم كناذ جوا

 هلعمال وا یار بحاص ا كاوه بولوا شلدا

 كاح هد | ضرع هتیعف 2 ها ههر ES تروص

 كج هيلا ناس یخد هقوقح ٌةفسلفًاهافش هکدتیا باجماو
 قلاس ۳ 3 ندک عه ڭەوالع و ارظن هن دل وا

 لکشت ینسهراح یسهلازا ًاماع كنءرضاحتاجاتحا نالوا
 ۰ رد ا هلتهح کیدا

 نالوا 3 تبع "هد هدام و نوا كتموکح

 رب رحم هداع هدامو بالر یقلوصفو باوا تالئاسمو داوم

 هقداواماتخدح هدنسرهاهج ووتباتکر ه بودا نودو

 E اا و ۳ یلیدوضس ی راع نداطخو وهس

 ىجا ناس

 - ىلع هرزوا یقملوا لعهحنیجوم قرهناقميتخم هل ررهمو

 (ردقج هل روس خنیشوت هلا ماش دا نوب اه طخ یسالابلوص الا

 دم داوم یدوصقم ندندبق لوصالا ىلع قهدنسهرابع

 همهم تایعلاطم نان ۱ ههظحالم رظن هحنعسج كنهروک

 ییادون هی وک ساحم راز هلسهطیضم هحوم بات-او

 قند ساتعم ری ندهدنواف تاحرد هرزوآ داونموو

 "ةحارص كد وصقم یانعموشاو کج هلک مزالقلوا ترابع

 هح زمنمح ا بر تیم دام هلتهحینحهلوا سانماهدیرا د

 . ردشمالق ح.ضوتو لیدعت هلهحولوا

 لن رد کک ید یشاعم كسئر هدءدام یجشدرد نوا

 هنم رکیدک كره دما غالب اكس رمشتلا یرلشاعم كناضعاو

 هحیملع رادتا هدكناضعا هللا لیدعت و و شلریدشالقاب

 ا یغوزل یرلملوب هدلاحر یلقرف 1 كب ندر

 . ردشلدا

 یراطبض كنسهموب تارک اذم كتمجدرکسندن و
 و ها تا تج ادر هدنفح ی وط

 شادآ باسا یسهوالع هدامرب کد یواح ینموزا لک

 تالبدعآ اع هب هراس داوم یهدنسهحمال تم وکحو

 رو هم ندلم یس ۹ج وم باسا کار

 ےک قحا ناب

 ۰ ردقح هنا وا رد هده ةف را هال ۱

 هم س

 چک ندایاخ هد وېب ۰ مک باغ

 چک ندا ها نم 3 ل: رابیص هب الا دن

 نوا تلت یهوشن هدنس دول او دود

 ۹ e ج۸ مر و



 هن ٩۲۰

Eلزا راد د شکقم لهسارد نوساوا  

 چک ندارالد یوراو لکاک س وه

 وهاب رد6ر مو را 11 كراو

 یک ندالویه هلا ی E ی

 هد ۳ نیکو ناسروسدیا و حس 0

 ۳3 نداسلک ر وصت و هک تروص

 دوس ههازا ترضح كةل تات یداق

 یدیفح یدنفا ضد و طاطخ

 دوعس

 تادا

 یدرلانم دلا لوتلا فام ت در

 — دید ام سس

 هغ ۷۵

 اس یطلا لب امو تق

 ۳ 4۵ ردر رج ىلاق

 ڭا 5 ندناسا هدرصق ین دلوا شود ها ها

 ِ ردهل وش لوا 5 ردیسات عارصم

 یر لاف نواف ما اب 2 هل

 دا لوقل

 و ک دد زط OO ا ف رخال « زسواو4هحو

 ترضح 5 رولوا شنوا عتاو مو رج ۰ تا هدنروص

 : نالوا روش كاع هللا یهر ناح

 درج اذه و دوم شرملا ودف هلل ها نه هل یقشد

 هرزواقلوا اوا كضارش.تمل زن لس نکس هدیوق
 راما اذ, .ردشلدبا حیحیصت هلهجو زمکیدّتبا رک ذ

 هده> رد قحهنلوا دع داتعم هم و رخ لطم والتهو ہد سم

٩ ^ 
 . رد رد ۲

 قلا ناب

 هدیض ر دها وش نم ی ردح ثعار۰ ها طه

 لق هلی هغيص ریغلا مم ماکتم هدنزرط ( ا انتم (

 : ناناوب هدنلقام هکردشعلوا

 تاور هدت وا هک واح . ردو هدنالوا قفا وم هن

 قرهلوا یرخا

5 5 3۳ ِ 

 ردلکد نکم ( أ یملس ی لو )

 هحارا یرلن | نب هلیتهج منامدا ییهبرفس قاشم »

 < ران ووو وه وا بوراوهتحا کما
 ديلا لوقلا

 كقلؤم یزو (.. بوراو هتحار کما هحارا )

 ردلکد تسانتم هلیسهناسدا یلاع تب

 رادلا لها ةلالا قراساب

 رمش كرهد .. رعاشلا لوقو هدلولعم ییوب حراش

 ۔ هله راعشا كلون هدهبیا شعا دارا هرزوا قلوا رعش

 ردشماا وآ م ولعم یندناو یرعش تاجک ینادلوا ندنس

 درا لوتلا

 ندنسهج راعشا اما ههسا هن یشدلوایرعش كك

 ۱ ردیهاظ ید دلوا

 هو ۷

 رذحا فرات 0 . رد وضم هرزوا ردع یسەکلھا «

 » ردکعد رادلا لها

 0 )ی ادلالحا « فا رش دیس هدا رش فا

 . ردشعاب لوعفم هقراس قرهلوا ندناربق ( الج اعلاط

 ۲۳۱ 2۶ نا هدجرم هود ناک كلذک

 س



 قلا.ناب

 نكلو شمر دّسا قلعت هقراس هلا یر ده ) اعاتم رادلا

 لف نادل بنک ید 2 ادا

 . رد لالا عاج یتدلوا موزل هر ده راح قر«اوا

 یانعمفد > هلا یوا توصتم ار ذح كد هلك لها

 هت: طایف . ردش هلو نيم هدهددا یکی ددلزا دوم

 اریذح ی( لءا) نیماس اے ا ع ناسا ت

 نم دام ےک : حالا ف ملا : ردا نط بوص م

 (قرلاو لیا لای و ر
 : یعرادلا نکسم لاقو

 قسف عش ناو راجلاقرس هنعوجنارادلا مالغوا
 

& + 

 ییرعت نالوا یییقع زا كنم هکاذه عم»
 « ردلکد لماش کو

 دا لوقلا

 كفنصم هدنسا راقو هغ شب ترد كاتک فلوم

 یه هدر رب كرەد یفارعت نالوا ههلةع تقبقح

 یسحنکنآلریمآ و «ردشعالامعتسای ربع ینا رعت نالوا

 . ردق وفص اهد ندنکلوا

۰ 
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 رستم فورظ هدننحم تفاضا یضرخیش یلاثمو »

 رولدا هفاضا تفصو ردصم اکا بوت وا عسوت هدف

 قاقش ) حراش « ردشعا دارا دهاش هن هلئسه یسلوا

 نداروا هتشیا یتوب هلبرللاثم ( لیللا رکم) و ( امن
 هر رو دسا

 دعا لوقلا

 .ردکچ هلبریو با وج ندب وطهنناض رمت یکوب كفاوم
۷۸ 

  یعملاصو ةادفلارک کلا فاو ریفصلا باشا

 هنر ٩۲۱

  INEضص ) بولوا ردصم هنسانعم عوجر (

 هب یشع و اد لرد ها ك٤د اوو راو

 ردراو هل سام هد تس »

 دلا لوقا

 تاو هادغ هلتهج یساوا ه اعم عوجر درک

 ىدا ه یشع هلبتهح یسلوا هن انعم باهذو روص

 رعاش هلرلتهجو توا . قدامهالک | ییهغطا تبسانم

 نال لرز اقا لاا یسلکدازودنوکو ینمتک فلت دیک

 یزودنوکو دیعبت یبا جکه رزرا یتیدلوا مالم هنسعیط
 ۔ایتحاو قم اجوق یراجنکك نوب هدهسر ویاوا ا بیرق
 - هتکآ یننجهلآ قیشقاب كب هدنددص كمربدلوا یرار
 . رارومدنا ریدقت ناسانش

x 
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 هدندانسا هصصورکكلرالعف نانلوارکذ دهاش هدنوب و
 كن هد کلبو ییدلوا مولعم یداقتعا كرعاش کرد

 یهاظ هجشدنک قرهلوا ندنلبمق ید لقا عس لا تسا

 . ردشدمهنلوا له هزاحمهلتهح یتا دنا و دوصقم یسهدافا

 هالاعفا به كلنا و دسومو» نوم :كرعابش نکل
 : هدنمالک دعا ام هکردقو ههش هنغادلوا دقتعم یتفیدلوا

 تبیلا ... هس یصوا نامةل رت ما

 ر ةر تکه النرا یفداوا نارق قدصم هل وق
 هاب كلرمشتال هما وهو هال نامقل لاقداو » : كنامقل

 کیدا هنلغواهلیسادوم یمیرکلوق ( مظع لظل كرشلانا
 ديجلا لوقلا «. ردهدکما ناسحتسا ینایاصو

 :راطخا ندنفرط یرل ش۶ لوطم هوا هطقوت

 کج هل هدا نط ك رانا لوب شماقاب هرلاروا .ردسشندبا
 ردلکد ید و ققد را كم هم هله>



 هغ ۸

 یاطا سمشلل هللالق هانا

 دجلا لوقلا

 هدهسا شم هل هکر ح هلبا مال حتف یناعف عولط فاوم
 تک

 رولدا طط هرزوا
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 قلواندباب یر حاط نالوا هتشاتعم رهط هدهب وأ

 < )مطلوب
 یلصاح . رذهترلاتعم الع هد یک نداب ید ر ؛دو یی

 . ردندیابیجشرب عولط نانولوا دانساهمارج اینکر قو سش

 علطت اهدجو سمسشلا ماطم غلباذآتح : یلاعت هلا لاتو

 الا موق ىلع

 یعرساوا "یطبا یلابلابذح

 هغ ۸۰

 دیتا لول

 یاد وزوا ناكل اسد یعرسادوخاب *ی طب اهدتح

 . برای نانلوموکح هغلهصرق لبرجك شوق نالواردتم
 قرلوا كه داتشو:تاس لل نضال نا اتوا
 نوجا جوتومش لئدنوجآ كاشید تانس هلک ( وا )

 ۰ ٤ ۰ ا

 ردن دشاطو ها هغد دل وا

 ٩۲۲ سم هنر

 هک ۱

 ار قلا اھا قوه رف حمص ارب
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a 5یسجشر وهدم  
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 نالوار وکهنمهدتم توی دما رکدكنا ور ءادلا هب هرفاق
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 رزوا كعا ترایز
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 ماود هن یراد قت نانا وا ج ردهتفهیه ءم هلاسرو ین راکت

 “| نر ر کج هدا
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 ررلبا ضرع هز

 : ىلع دم



 1 داك قم انا رلجیجنککیآ -- هن-یجنرب

 ۲۲۵ هنس سوتسغا ۳۱ یڼو ۳۷۷ هنس مظعلا نابعش ۲۸ ی --ینر ارازاب

 رد راکفا ردا كن هیمالسا هلع تیعمچ
 : لوئسم ردم 2 ر رج رس 2 زابتما > اے

 ندنراماعسرد ار اف ندنرلماعسرد زی اف

 نار دحا یرش

 هداز راععم ند دشا یملف یوم تحخبشم

 : تاحردنم

 ۳ ندررلظعو

 akre ire oT REG هکب با لسلخ

 لاح هج ب كتيدتنا ةو: ساقا

 رادهتلبدعت كنس هال یسج هلحم

 هر ۱۵. BO ها ۵ ۵

 بیج
 د وعس

 ی ردص ینطصم

 1 رار هاس رحا هتسول ) یرجا هنوآ

 : نوحما همینحا كالا : نوجا تایالوو لوسا

 شنا رو ۰ سو 7 1

 « E ر نر یبا قلا

 ج ج

 زالوا ءداعا قاروا نالدا > رد

 حس وک

 : هرات راق

 یساملنلوب ا ا قرن هرابتعا رظن یندنلوب شلدا جرد هب ورن ث داحاو هع رک تای هن الاّشم وا

 . روئلوا احر



 ... هالا ءوخا نونمولااعا

 ندن را و نالا ا رظل كن وخا هوا

 ىس كن+هلا هبلاع عیارش یدشلدا ثح هذن ر

 لب اسو و تانسا كنها تدا یهاسنا م

 كع غارفا هلاح ر
 ا ا
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  Eتداعسو ی دلوا دنتسم هسدادادخ تحیاصمو

 اا سر | ییساسا كتسدم ثكح هم هلوا هطسا و هب هب دنا

 هلس هلن ناما هلهاک تو ا كح ا ا >

 یحور هدلول وش هنر ندننارضح ماظع ءاسا ها:هح

 . رولوا تاور یدلوا دراو فرش ییاحیس للج

 كعاطشااماو هحاراتاحمت دقف اندلایق ده زامآ )

 اودع 8 تداع له نکلو یتززما دف و

 ) الو لاو

 ! ناسنا نالوا دمتسم هت ی لت یعنع باطخیا ع

 كح هام هلوا دودعم ندبلاع لااصخ نوک تک هدلاعوب

 كرەدا دهر رابتخا هداند یسرب .-ردراو .یش چوا

 ندش سه کیا ۰ تم تنم فر ا ول رد یه

 لوفشم هلتدانع کا زکلای هدد وک هاکاوزنا بوعزاو
 هب هساسنا هادم لغاشهو هب رش تیج یریحتحوا .قلوا

 كح هل هد ا قل رف هاما یرش و رخ بارا توش راق

 ۳ هدننایم رانا كر ددا پک تیساخررب

 ۳ ا نشد هل هسح هروشو رش تارا نالوا

 ۳۵ 1 ا لامعا و هتسح تاس یونعم و یدام

 توخا و تالاوم هل هح هرلدالوا دمتم همهیهلا

 و ردکملسددنا

 سه درج و تداهز نالوا یا ندرلد و طف

 تحارت-آ هداسد ومشا نالوا لعو یم-راد هلا یلصخ

 عاطقنا نداوسدام . كسرولوا شا لاسحمتسا کفن



 ۲ سس هی

 هلت:اضا همهیهلا تزع هسا كامو هداوزا یرغوط اکبو

 .زدن وحلا لهنلیهدنا فرش بیک

 هر دص 2« كما ە د | SELE ی

 یاضر فرص قاب هللا هزاوم یدک نکل . ردمحار

 اک 4 نالوا هلاودع نوا
 هرلاسناا هل

 توخا راهظا هعرلتسود ندتا تدومع هنقلاخو تعقنم

 هنقالطا لماک ناسا هک اک دایک آ۶ کا تواو
 ؟تاسمدا ر لی نایاش .لحتم هلاهدعتم لئاضفو ارم

 هدعاق قلوا لام هلا ضارغا دابع لاتقا هقیقح

 هدلمک و ییس رب کناه ره رلذاسنا هحنجوم یسهیمالک
 تقم ن غز فاضم هتتسبادنک نوتنلو هسوولوت

 ی ناسا ر ذب دوا یراهرطف لاذ یا

 هاست رضمدل ربع روکا او هلحاع تعفنم یدک و

 زکلای یسکیاوب یني

 هتسح لاعفاو هناقو ند رش یسان هلتموصخ

 ین راهعورمشم تیرح هسراردا یرح قرلوا

 یک یراةدلوا دودعم ندسان رارش ندا لامعتسا ءوس

 قفارتم

 اهلا EI کلا قرهلوا یرضم هبهسک

 ا واور مریم ریدقت نایاش كب هدرلن

 فاطتقا هلتروص قمشلاح هنعفام كنناوخا یعفانم و

 تحارتسا هدامع و ییس لعوب نالوا فلکت راد .ردا

 مارآ مورح هدنحارسا نامز هدنروص یا ۳

 ۰ رولوا مالا موکت و

 اک اب كما كتلو یذلا تنا

 ارو نوح ,تاوصت سو
REET 

 e اکحاض كتوم مو ف

 ا

 ندضدنفا هیلعو انس ىلع هللاتاولص یسع تن صحت

  قحهلوا کدی و کف تا س هو
 كحد ا شخ دایدزا هزک هب رخ لامعا یزوس هحنل وس
 هلا تاوذ كج هللا بیغرت هترخآ یزس یک ر لافا

 . ردراشهرورب زکقلاق بوروتوا

 قحا ناب

 یمبقرب ۰ ردمسق چوا ناوخا هک ردبعد هنیلخ نومام

 یرکد . زامهل وا ین سم اک ا رب هب اد

 ۳0 ردا سم جایتحا 0 5 هحل ع

 هد دن تف اور ناسنا رز ل هضم یسحنح و ۳

 نمهلسروق هدندقلوا الم هرص نوا جاستح

 یک _یحهمه وقاوط یر تعفم هکر در مک وا رز وب

 ۱ ار

 یر ۰ ررونلو هرزوا ل اج چوا هدد ا اا

 لها یسحکا . رد۔هصخش تلاح و یدارفنا ماع

 ۔ احا تلح نالوا هلصاوخ

 تلاح نالوا یخ راف هیاح موم یدحنج وا

 یک یاریجو ابرقاو لابعو

 ر وع

 E نیح هدونبه كلاوحا و هتشیا . ردى هعا جا

 رام نا

 هکر دلم وا مولعم ؛ هصخش تلاح ین ( لوا تلح )

 یوبهر یالوطا ءردلمتسم اعر ۷ هند یک 5

 یعآاصخو مرابط هدننطابویهاظ نادنارب نتیرو 2
 ناسنار هکردهدکعا اوتحا 4 لا تا واع قوچ رب فاتخم
 ییقوقح ا لقا

 هدصا لوا ناسنا ر و رولوا ضورعم ه یییقح كاله

 اسلا هلسهفطو قوقح ءاداو

 هسزغاارجا هنسح تبح هلرانا و افا

 ینج هنا هنسعاتجاالع «کدلا نیزتو میظنت ین-یصخم)لع
 ندا هدرهاط ناسا دوجو .رولوا مورح هددوطخیه

 يه . ردسهلکشتم تنه كناضعا ماطر ردق هغان ربط

 ر یناه یه . ردراو ققلخ تکحرو هصاخر كوضع

 نامز قوج رلناسنا ناتا و ۳ ییلبطعت هوا كس وضع

 . راردبا لیطعت هلرابتعا تلخ تمکح ین آ هکرولوا

 لا اتم دم کد لصا ارز ما فا ی
 کرد لامعتسا ییوضعوت ناسنار ز ردکعا فرص

 یهدنسهحش هکوبلاح .ردیازواحم هنق وقح كس اضعا رکید

 : الاثم هلا

 مار یوضع وا هحیاش دک رشدک یوصع رب كناسنا

 هلازا یا سهدنا هلازا هندنک یدک یلاوا رایوط

 as یداع کا ۰ رولوا دا هنسهلح ررض



 یاهو هم

 هغمیشاق اروا هل تعط لا رشود هنسهدهع كلا كما

 رولوا ترطضم دوحو نوح هس دمشق ارز : رالاشاب

 ندتفکو تک کردا اشا یسەفىظو قہ شا لا طعف

 رولوا ی
 كعدزواح رخ تا رحو لامعسا ءوس یهفظو ؛زواحم

 ذلرتشم هدنلد دنا هدن دنا ی لا كەدە هکرولوا

 و

 NE ورب نکریشاق ةسردا روا زارب

 نددوجو ءازجا هسیلع "ءانب . رولوا
 كعا فرص هنهل قلحام ید تساشحو لدع

 . ردهسحور دناع هنحاص تك ها زحاوا

 . ردیسهج زابكنتطاب هرن انا ةرهاظیاضعا هکردمولعم

 مس یمهفظو ی رب هدنسرصحش لع كیاسنا هلع ات

۳ ere رظن ی هصاخ چوا هح ولشاب هسلا هدناسنا ا ردنطاب 

 و قلا هرامتعا

EE LS E 

 ردکعا بلخ اح یتسهمزال 8

 ییحنکآ

 عفانم 4. :یاتسنا ز

 ندا هحوت هیاسنا سه هردض

 ۰ ردععلوا قلح

 دوحو هعر فرصت و روما روا هکر دلقع یسحنح وا

 ؟ ردشاروس قلخ نوجا

 هل راتعا یم ها وش وق یشالتم دوحو ناد ناسنا

 «هرلنا وح ی۶ رب هدول راتعا یسیضغ هوق ههبهناسمام

 را Shey 4ل | هل راتعا ى ەماةع هوق

 سه هدلاح وش

AGE Eینقح ٹر یه كردبا ماظن و 1  

 توق چواو نالو EE ناف

 قاقحا

 هتماقتسما هیوس ر كج هل هدیا فرص هذا قتاخام هلا
 تداعس هلهجوو و هناعتسا ندرلنا هدنروما هاب تو رکا
 ها وش هوق هس اون 6 ردا اضقا شا شوغار هد یه

 7 او ندطا ص9 دادم سا جام یسهيضغ و

 ناف ,

 هلکلس هدا رجسم هنف صت و رد دی تكهع ی هلا ناعذاو

 ارعم ندا و یالنسا قرەلىق رهظم گی 3

 . رولوا

 لا ناب

 .هدننالحتساكنهبققح عفانم زکلای هیناوپش ُهوق
 هدنافلقع ۰ هدنعفدكن هققح تارضم قحا هنضغ هوق

 ترا مادختسا هدفرصت و ربد نمضتم قحلصم و

 ردیلمهمکک ینسهیوس
 تالا و بلاطم نالوا یوتح یهیقیقح عفانم

 هر هوروجوا یاسنا هسناورش هوق ناشوق هدنسهقرا

 كج هدیا وع نوتبسب یهیناومش ُوق هیفام عم « راکوروس
 13 1 كدسح لاعم لم نداسنا ؛دكمرتک- هبهجرد

 ناکدول | .دهز ندا نظ تم یلاحو ندنفح هلوا بیس

 . رلرلاق هالاحر دعاقم ندنداعس اک یک نع تضایر

 يه هسیا تدح نازورف شنا نونز هبهبضغ هو

 مه دل ردزوکسوب ستآ ءدنجما ناروف لزز رب هدهتیقد

 . ردک راقاب یتسام طیح مهو یدنک

 برق هلاحر كحهسد درحتم ندهبضغ هوق اده عم

 قرهلوا موکحم ه هل ذر هد ناد یراسم 1 رلن ال وا

 یسالیتسا كنارضم هبال كجهدا هجوت هنبرابدنک

 ناه رلنالوا راتفرک هلاحو هکرارولوا وح بول زا هدا

 . رازعهدیا هظفاحم هل ی راد وح وم هدللاع

 هدب ولوا موکح هنریخست كنوق کیا وش یمهیاقع ةوق

 هلاحر كحهدا E اا و لرل | هدصوضخح سه

 هتناندواظ ی رلبج دایرف تلادعو قح هدا رل:اسنا نالک

 0ک هرلملق نازا یامرف ماع لد نوا كجا نابرق

 رچسم و موکح هب هناسرتفم بضع ابو هنامم توش

 هد ندتنعلم سواسو و تنطتش ساکت لّمع نالوا

 دوصتم هدرلناسنا نانو .دتبصاخ و صه وشود *یثرب

 هنر كبوک نوتروط ا وش قلوا لصاو هنراقتخ
 یاوقو نالوا یناسحا كقحبانح ارز . رولوا ناشر

 كردا لامعتتسا نسح هدتماقتساو لادتعا راد یدٍلاع

 . رارولوا شما لظ هدلاحرم رلنایما فرص هنهل قلخام
 هل یربع كناح e یا یاعم اط هکنوح

 ی قف



 تل نام

 بس نوجا نار یه هسا 1 . رد راسع ندقعوق

 ۰ ردساش ر

 الوم تردقرردد لو ر 0 رلداط

 انع هللا ار E هات

۰ 

 ص ا و 2 a سدسات

 2 هيات یاوق ِ - هدنتطاب ناسنا رب

 ی ا دو دنا تب

 هنوخا نسح هدهمن سم 2 زواج هنقوقح كنبرکید

 رش یه رهظم
 | ندندح هلقعهن ییمایق داقنم هنتاقو س كميلس

 لع كردا ك توطس تم

 نوو

 كضغو توش هده . لعوب هلاخو مهو بوریو روع

 هدنلاح یم . لعاب یلابتحا هعدخ هح زا

 نکم تست یفرعمو ارد هک راب

 نم تس ف رمو ارد هکی راک

 . ردلمردشیاح هه رقح تداع و هیاک عفانم هدیز-أدوم

 رلنانا ناسهدا مظح و نيز ها هحو وب یتنطا هتشا

 ی رم ھا تاک و او
 دص رر هدن رادارشا ع و هصخش تلاح . ررولو

 لک نکرد رور ناسا یی و رو و

 هدران وب . رولوا ناسالانیتم هتلا یعاتجا ےج كج ہللا

 هادم رولو قیبطت نسح هدیمژارش هعاعجا لاوحا

 رولوا هننادنا تدم رب یتیقح هعاحا تاره كحملک

 دو تن رم هاغ کردا ىلج هم وک تدا ءد هدن رځاواند

 هدض یرلةجهلوا روبح کرک هدلعف یه كر:انا

 5 ردم لوا و

 یه سلف ( هربح ) ۷ ع

TE 
 هدن رال فو معبات هبه را رطضا تکرح یکهنک 3 میز او

 ہد نودا لوق

 هرل جاف هاب لاا و « هراقراس ء هرادار

 ر هذمم یرلن | هحّدلاب و قاب هل رظن رطضءو روبحم
 n E u رابتخا 2 هداسد تكمر 9

 مع راز داخلرزا 3 كعا کا یر فر 1 یھلد

 هنس ٩۲۷

 یی اسنا معو قمشلاج هلاهج ممعت هدنتلا یمەوسک

 هصق كا یشراق هرلن ول هکر دکعد كمر وچ هراز: جو

 هدشش سه ناسنا مادام ) نوجا كعا هضراعد ندلو

 روح کما راکنا یی ااو سد دن شعا رطض»

 ردیلمسک بوید ( هلون هدمتنیط مس مرعضمو

 یگ هس ۶ اب ی هسب اب یا نال اف عده دو 1 ںھ > وچ

 e لی هلبم هنا راتخم

REتا هل رلهطااغم ماطر ۰  

ETP 
 یشراق هراناسنا نالوا روبج اعط داو

 تاروعت هد

 ناروط تورا روح

 قمشلاح کمر دتا هدارا و راتخا
 یتفدلوا راح

 رون وشود ر لا نس ردقو یلصا كت روح

 هت وضو م تلق ندنفح هلوا كعد كسردا لوق قو

 : رووا مچ

 هن هب رظن ههربح مع هدرلزدبآ ریسه ءوس یردق

 رد و باس و

 8 راتخا لاعفا ا دنا تکرخ هلبا لامعت-ا ی راهدارا
 هدرش و رح ااا هع ءا

 هیات یاوق . رده-اسنا ةدارا اعاد ی رق بیس كنهمناسنا

 دار! هنا نا هدارا قحهلوا فورمص هم طا كهقاس

 . رولوا یداب هلوصح كیولاع« هدوب و هنقاعت كن 4ھا

 كن او لمشااح هداعس و لاک لنصح رلنابنا لصالاو

 ی یا را تو هو یو
 راو یدعدام . رلرولوا شما هطلا

 2 ن

 E NY لباخ

 ( دمام )

 تار 3 و 3 تا ی سخ تست رومام هک

EEیرلقداوب رلل و 2 ۳ لام ا 03  

 رار ولہاق قوباح تن هاب رح دوش هاو مد كا كل رب

 یددضاط نامالاراد هل دصقم EE ماودو 5

 رق هنشاب كنس رلهفیظو قرابز ییسدط وا اغا ر فاکم



 س ام

 روضح هلا 0 تارابخا ابو رضحم . راردا

 ا یتشاعم .

 نالوا ث ۳م یر حاز رو

 راهسع وص E زر دید

 یا و ص "6 را یر لنف و كع < ا هلا 9 9

 هلتعواطمهنانکسم « هنالبلذ الا ا 2

 ینر ها یرانالوا

 هدرلن وب شبا 5

 لئوق ی ا : و

 اللشاب هب الایصح عورمشهربع ۰ رر دشکد

 رولت راقبح DENE RSA ندشنا ندلو

 زاكا لب هدرا و

 اسق و . یلغا نارق كدادعتم

 هدلاح وش ۰

 نردسا نایرح ییدعتو
 ale نیحاتح كس رومام ل

 صيلخ جات 2 2 >>.( زر لر دز 9

 ثح ك سو 2 E هدرار ! ۳

 . سمهب وق و ُط یر او ناف عب طاب

 هیفصآ و

 د د مه مه یادلو قوح کءهافس تارا اعقا و 2 مدا

 ك دیارا تک رومام ر نا روطوا هد شات هصاق

 1 رد قوح 0 هوا 9 ۳۳ ۰ رد رورمخ سا 9

 کجا داحما نده a یادحو نانع « فيقع

 هتسابحاوابرفا كتمعن یو لک وا هلتسالوطو هتمعن یو

 دوخابو ند هنشاب شرا رانانلو هدنهزع كمامر و

 هنکورب ا نوجا قلو ل2 7 یحناس
 ۳ ر 8

EE E Eر ی ر : 2 ۰ ۲ , وہلاق لطعم ۰ لووك  ( 

 هاتح ینادخ وا لل هج )1 روم ام نوم هلتسم و

 تا سالتحتا هلا ٤ 2 ردکعد ی راخ كتاواسم هدعاق

 2 رو٥ امیم هدلاح وا 2 راو و قروه کم 1 ٩ در

ES 

 رو کک هار 3

 ینح هبمشاتست هاشتراو تاکترا « اظ

 ه رلهصاق ص وصحا ۰ س هلوا هسا اوب . رد تلم ۱ هنتلا دهعل

 ی راقوجر ۰ زروسهتسا لس ور و رھ نالو نه

 ِ هک ت
 لود او روا ۰ زروسالل وق رسد ۰ زارو تدار هاب زا

EEEنکاراو هد صر لل ن هدححم لوصا 9  

 تارا یمرلرومام ۰ زر ههل تافلا هرارو

ESE. 

8 
 زروقار ضو ر عم هب 4۵ال ۶ رب قح ەلد

 2 ودع ۰ راب هس ا.حاو ناراب كن وا ۰ رل تعمل یو یاد 8

E 

 .ردراکتعواطم اعاد هن-همزال هدعاق یاواراب هن راغاو

 تشیعم نشود ندنهجوت كالیفک یالوطندببسرب قفوا
ON ES Saاه  

 هلاح و لاق یر وقروق یکوسش ۰

 ۳۱ ۲ و درر طال داغ ناک اس نقف ا
 0 اار وخ حا لنو. زکشمهدنآ فداصت كم

 a ۵ ۰ ۰ چ

 رسود هس وعو

 ردعفارت هدیحا

 هداعلاقوف یرل: وس هددحزد طارفا یتماعت-او تفعهله

 هل فک هتلدا ارج ااازج.نغآ ] لرد ووشو بذعم
 1 : رد وب س كولر وام فروع 4 مرد ا نط زااقتخاح

 فاتخم یلک ایو یئزج نمرارومام قوچ رب هکكعد
 ققح و . راردیلغا هام ور لهقالعو تن

 هشاب یلشاب ند واد ..ه و 9 والاع رمز 9 وا. رد رادید و

 < روقوا نانمدر راق ج تولوت لاح یتس-دراح قلو روق

 اب SA ساعدا ناعداو فوقو « رازأب

 قدردشا باجما ا هطورمشم تم وکح نر ا

a 
 لکد هم مگ مو ۰

 تام

 ر ردلکد 3 راح ی هنتم لاصخ

 ردرلشمامهل وا ترسو رح رونه

 رم دهرا« ردراو تساشسا ر ہد ش نه 9

 یتهوکسح مامز یردس یاخا راکفا
 ۲۱۳۱ ااغ و یا ارجاء طحت ی یلمنجاتح

 هالاح ۰ ردق هنامز یراک جهلا

 ورندورافو . ردلکد اور الصا قمار هلاهج ٤ هلتلافس

 لیس ینیجاتم متاضورعم رخ ۳

 توجو كوراعم . ردشلزاب هل دصقم قمراتروق ندر راکتحا

 SD یقه دا یورو

 بم ی>و لوا دید ره یتس ا ا كتهرادا

 ردق RA ه

 لادتساو هیفصت

 تورم

 نویز ورد درا هس نوزوا . ردبقح كرلمالاور وا قاط

 ۳۳۳۳ اا ددا. لرکب دآرلاعا یدلوا یتکح

 3 ک امر تام رب تر

 فصم ٠ ی كحءرمدک هدامز
 واک رب یی ی

 ی روق یراراسا

 یاجا ی رلحابتحا

 یدرادا ا 9



 قلا نام

 یا ت نالوا التبم 5 | یالد رالا یلتح ناق

 ندروضو ات ن لوب اترشامحم كا لتشهد لإ
 هر

 دو شوق دن ندامطا هرز تورو و را
3 

 رایت ر رد ك فام لطة)
 ب

 هچات-ا باعا راردیلهروک ا یتمراتروق

 . نوساوا یخارو

 اف نشود هنیراوبوق
 ارا یددع کرم زا

 رب ندا ور دان و خر ر 8

 9-1 نوع طاق . راو 5 زرد هج کف

EE AC | 

 ندتحم قفا زوه یتودۋ

 ناناتسش ato را روق یراد 4

 هل وب هل د داد >ا تھا

 OAL هدهح رد ثكح هل هل وا

 سح یاب هرات دخ

 یداقا را ثنرورضو یا 2 یدمدلوا راس اا

 راهموروش قالا ضد راجا ہد راو ےل تلفا

 هد وعدو ا هنتلا ke « رده هوا ناو ید

 ع رمد زمقاح رود

 رداد رطاخح

 هل دم مامت 3 شف نک هی ود یرب زکلا

xردق هن هدا وب رلرو هدا عاما هل راق هب را ر ود ا  

 هد4-راو EE ق وچ J هد ص وصخ گل <

 كل رفت 5 ندن رواط فشدر نا هحال تحت

 N نباحا هب وعد هاتف و ۵ ی ۹

 درو ۰ یدا

 هد

 هر نارو قرالوا ند اک ۰ م مقذ کن وح

 روا اا

 تاج ٍ مدنا « كولر ود تود هنا و

 مد زه.دآ تاحا هنوءد )0 ی هل حول

 هاا رع و دالوا ناو هد اخ و

 کو نکم تک ترول تا رامحاو راد هم

 هدام تعا ات نوا « روقط هو ۱ . یدا زامهلوا

 4 1 “و دا
 ۳۳ مد رو ول موز وا ی ر و9 زارب 2 ا نانلوب

 2 E مود 0 ما ی را مداح

 هل وح لروح E لا : مدراة چ ندلا مدر و هلرلاد

 »¢ .مداک هنعلا جالس E ردق دال رضاح كح هس همغح وح

 نطوو تام تهالام كل ره وش ! 9 وساد | AN یدد

 يب ر 2 ۴ 1 م
 ندنراعم ! یی رات ادف دره راو ج 2 نوا

 ٩۲۹ هنیخ

NNهشت 1 ا  

 ؟ یلکد قاراک ادف هلبا تی
 قا طةف !

 رعنا صحت وا ا و

 ندا جاسا ید هوروش راو قرالوأ یخ

 لاحو تقو 1 قو یر رادتتا كا د روط یشرذ هتاف ر

 او اک « لوت 2 توام  قوط جی راد راق هداو

 یللاوز یک و نافسع لعا نالوا مش ینا دتفاککو

 راردب دل هدا رفا رلن وب ۱ رارداماع ون وا ین رالاح كل رارخسع

 نرو ین رلناح قرهلب ربق یرلداق یرالوق هد کردم نادیم

 هلسشاب رازوک

 . راردتفطاع نااش هل هدرانامز یرضح .

 لکد :هدلا» هتشن طقف ,

 ناقان هاتف د هشم لاوحا كرا رهنض وا

 مر ورهتسیا
 قیام 1 ی رظن و لک

 ی هل« راکفا قمه هاو یر

 قعازوا یزوسد
 هو و ی کا

 مدراب)یدام. و لا حب

 كهسیا رولوا كحددا كر ی -اعدا قمشیقاق هر وت

 و تر ی ناو یورک

E COT Oاباعاب ریه  

  + Eا ا یرلذاک د:« یررارابسا ۰

 هنا سد را و « یرطدرد و هک رک درو هح
7" 

 كيادتب هلک رب نک ءا كجاتح ہرا .یشحاق تاثیفرب
 دو ات هه ا برد ونوآ جک وچ

  ۰ 0تیجو نادجو تاجا ! ,زهراکبا ید ,هدرر

 < یرلمامالوا وجءهرچ هل و را

 نامز ۳ كب را سرد

 را

 ۰ نت تو هو ناز 9«

 تامعق ویرق

 ك رلز وب :

 و قرەىماتاي دن کم و

E9 وار نیحد 11 ۴ 2 ال ۱ 2 ها یدا > وا 4 طه  

 ردددعغمام وا دوم ی راز نا هدناخاد

 7 نامر ف

 0 ۰ ۰ 1 ی
 هل ون اعاد ول طف « رومههل وا هل رود هقشا نت اتو

 لغ هتععس

 دهاشقا ISN . رزرو نو روا سا هسردک بواق

 نمراحتکو را تخا

 یداراو یرلوزرا .

 .یدا

 یللاور ناشوق هدنشب همال ردق

Eرلب دمو دنا ماود هس رس رد  

Eرولا جارا قا وغرول ٤ ىدمەلوا  



 ۹ ۰ 4 ای

 رد كحردتا تقو سالعتخحا نیت رک راتوا

 هنتفو سرد نیلهحک یدیآ هدا هلرټد ف

 که راچ ها طةف .یدارواوا نش راقبچ تعاسناید | صرصخت

 . راو كلدروک وز هدهدنعرلن الوا فوقوو فراعم لها

 ندکملس و ورلدا یتسهقو هملع تامش هدرلنوا

 ی ولعم کجەک هلا ola راشو غ قوح ر . زجاع

 ندا رابنا اں رک انداع هرلباتک یهدناف نالوا

 . ردمسوعات ملکی تنواعمو توف زارا راد هبهسک

 هدرادقه ر كحهمدر و ه داف هددسروینلو ران رو هج کک

 ا یدیضآ راب ورن دنامز ر نوزوا كناغتراو اظ

 هرادا ی یتلاذس هطرو وسش تلم نلورواق بولنصاق

 باعا قحهلوا ابو شلوا رارقتسا ادص هدنهلداع

 . رتسیاو رلکب هدلاح سه ندهلاع لاحر تحجصو تام

 كاما یشراف هرارادکما راک ادف وب . رد رلقح هکنوچ

 شیلاج ككدنک نس دوخایو « كعد قاب هلابقت-ا < كا

 تطورشم رادفاررط كمرو ینسهصوت قیج لدا

 . ردتافغ ر زلوموا یرودص ندهمرتم لاحر نالوا

 رفع ما یه یو اا ره نحو طعاو هارک

 . ردیلمروود هزحرلنایلوا رادرخ ندنلاح ككراحآ

 قکنر هد كعاضو رعمو رکف E یلوا

 هدکلدا تاعوطم روطم كلن هدنروص ر عید أاهد

 یا كن-هتزغ حایص ] ۔ مدلوا یهایم كردروک یتفیدلوا
 تردی رک كم ےک نامرت . یسلاقم شاب لخشرات زوم

 م ىل دعا هجدلوا یعارت ۳ 1 ىسەلاقە شا لحم را رو
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 یرلفد وق هته راظنا كرر زد ۹۹ ۰ یدیحا

 رد« وا کنوچ N وط رفاو طظح نان رلهملاط+

 تو دار کس ها« اه هتداملاطم  تع و ره

 نده ۰ سا لو تعلق ها و

 یتیبط قح بانح هک روللوادیما . شعالشاب هغماشالکا

 مدزاب قوچ . مدلیوس قوح. رتلاغوج هیات ات

 قلا ناب

 مدوالع یلهوزل ,ینا رب طقف . مرتسیا كمریو تیام
 نامزره و نیرایو نوکوب . کج هدا و
 رادفرط هشاصر « هنتمالس كثهطورشم تموكح نوجما

 تانح وو فاصنا لها فنع,یه كحوک « كوس نالوا

 لاهماو یار راردهدنسوشراق هنیظو مهم كو چوا
 زاعوا وغع رلنتسا قمالغاب هفداصتایو قعاص هسرل.داو

 ۱ . رلرولوا شدا تخاف رب

 فراعم باستک | قرهروبود یتام-نیجاتحم س ۱

 یتسهراح كمرو تاه هراکتحا ااه نوجا كمردتا

 او

 كب رع کر زا یزمهیامو هيدر - ۲

 لءدناف كا كداحتا] . قباعآ ناح بوروو شاب هنداد

Dl 
 یدرتسوک شاب كنهحراخو هلخاد تافالتخا- ۳

 هدک انتشهد ناوآ یشدشالواب كرلهمحاف لات رطخو ىلا

 هکر لا SIE ك ردا كارداو یا دصا لدر

 . قمشیلاج بولب راص
 هدهحد كص رظن هطق ندلاحسح وش نالوا یم مص

N ۳ 0 ۹جیک هکردقوش . رویلیروک لزوک كب عطا یفیدا هارب ۳ کردید روطرو لرو ك ےطاا عن دل هارت 2  
 ندنه كب قلم نیحات ورندرلهتد چاق ر وطن کو

 هناص وصخ یفرو عفد رک سا یال» دا :عح مکیدروک

 قو .مرویتسلا قع وقوا قردنلو هدنابش تۆو ناف الر

 رکم ۰ ضلبریو لاتحا هیدوجو كنیم وزر ا مدل رو لایحه كاا وزرا
 كرم هل د یزکهحوت قاب .ردریغالو ییادق مرکف ! هل وا

 ۱9 انا هددوس

 ی تن صتت



 قلا نام

 ته وجه یدنفا دوعسلا وا مالسالاخیش

 لاح هجرت

AR 

 یدنفادوءلاوا ناقللایفم عو ند دافحاٌه زر

 هکرد دهاش هللا زمشبهتسیا یمزای یناح ُهحرت كموحم
 . ردلکد یم هتسوه پشت یی « هراس

 یتسولعمان هد ام هکر ا نیطاصاارکددع »
 فور کر دام هاش یارک نکا باک

 اغلا صدلفا دمصلا هرس سدق د: شش هاش بانج

 اال ومو یس هم وظم تروص كن هالح تمکحر ندن رلهیسدق

 نانو ین یا

 دسر یناجم 7 چیه هلساس زا

 قتح مدرلذدیا كاردا هلیماع دال یتقیقح یهدنعارصم

 : مدشللا فارتعا یوهدسا من هلبتتو

 ناف رکن ما طقف سن ردکا

 راتعا هرام كنم نالوا ناسنازلا

 رک اكهسرا ادتانوشا ندنس كنادناخ

 راقفازغا هناا . ردهلوب تیمدآ

 EE لکو ل | ضف تاراد . هنطنط ءدنناددح

 تح ندلحم تاذرب نالوا ارپ-رصاب هدنسهش وکه كملاع

 هناسانشان دحر ارب 0 ندنلبق مالعا ی ولعم كما

 ید دوج . ردلکد هد تر

 یرلهطش قوچر a شادامالءا ردقەنیلاوحا

 هلوهح طاق هرلاغوج ردقهن تح هيلع ءاس . رلاق ل وهج
 « نیسرویدا مالعا یعولعم » ندنغجەلوا زا ردقوا

 0 كەى 5 تاود ی

 ریش هرو ؟ هحاضا و. زامهلوادراو یخور رقم ضارتءا

 كن همهاو کر اره . ردکعد شاد | حیحص) هد یسهمهاو سفن

 هددعبنسم طقف ۰ 2 e اهدكم | مکح هسدوحو

 یارضح مار ارک نئ رافنب راس RES a 3 اب ردلکد

 انح هدب رلس ۳

 ۹۱ هو

 . مدلوار وب هډ ر یههدتموش هل دصتمهب اف و ناک رک

 یلّملا یی » تا هح وا 3 ینادمی مات و لا «

 ته رط « یرلت رضح یدالا ةجرهبلع ىدا دوعسلاوا

 نبا ی واب نیدلای ع د خيش ا ا 1 رانالوا

ES 
 رد 80 م

EE 3ی دنجرا دزرف  

 یجندب نوا كنم ارفص یر لاس ۰
 هدننوک یجنزوقطنوا كنبرنص یدناسقط اور لعو
 « سودم » دوخایو « سردم» ناک هدنزاوح لومناتسا

 تجر تا هدنوک [ ۲ 1 سود و « OE لاحایو

 ردشلوا دوج و مع ف یک

 نامزبطق 3 یرلملع«تالب |

 لیصحم ن

 رد رل مرتع رد نالوا

 اح یک یرلکد2ا دہلا راشم یعولع تامذقم

 یقاوم جرش ٤ هرا کیا خاتا حس ۰ مال ید رحم

 كل رب زا یعولعلا حاستف«نمو تاارفقندرلدا "الماک ید

 ۰ زدلکد رویشمهدل ون اتسا مولا هش هک تق.رط[۱]

 قاوطه ددلاخ ترضح راوح قح ۰

 نیا هیسدش ته ر رط هوا هدنهاکرد

 کلا "ریشتنمو ا مم هوا

 یعواب عناو هداح مان 4

NEخيش كروك ذم  E 

 ۰ ردققج یینردنلف ااو ۳

 ریوش داتسا مرک اوزعا بج E یابدا اا ۲ ۱

 فیل ات یلناونع « فالسا » كنبرلترضح یقدتفا ك: داشر اف
 س

 ندنلاح هج

 ندنو رط یهواب هدیف زر 9

NLSهدهرصینیدنا وا تب  

 هب هب رة »۰ ردشل روس نامرد هدافا وش د هدنتح سار طعس

 نیدلاءالع ریهش لضاف كنساروا یسه.انید ( ییوک سردم (

NEE 

 هدرن هده سبا ییزای هدنسهرص لاح هجرت كملارانشم لضاف

 ندنساوا لوو ناسحا هل روص كلاع د یسوط

 یدمهلب دیا یھ ینیداع وا تولوا دان هلی سا ءءوبلاو ینیدا وا

 را یلمسا « یاسا » كموحرم یدنفا یحات ماعمو هنامرلم وب
 هتساژا هيد یوکسودم»ه كسار طقم هدلاح هجرت یهدنمهم
 هند و بر ر3 ربهلما «یی یوکس ودب و»هدنب رق تدا هسرد هذه#ل لاو
 تقوروكکح هب رق ود نانید «یب ا ا ظذ

 وک ذمهبر 0 روملیشالک | یخ

 "الماک ناه

 جدا وا شلوا » یوک سودو ه» هلا

 یدک برام رد پوط وامر
 . ردمور

 ساید



 هغ ٩۳۲

 د زنابناطاس یرلهداش ترهش ۰ ردراشغالاک | هلبتروص

 ىلج ها زوتوایموب هی رل,دنک هدقدلرالصاو هیلو ناخ

 . رادّساناسحا یملعاب هلصرصخ یبهفولع

 قره وا قوفو رهظم راز هاست اوت هلا راشم قم

 لیخر ۰ رد ی رط عطعق احردتو قرقح سلامرود

 هداتسا و هاما ند دنا ءدا زد وم هدافال ردص تدم

 هرخالاب . رد لوا یخدداماد هدام كاپ تادوا كرءدا

ASیدالشا هتمزالم هیدنفا ناماسیدبس  . 

 م وح لاک نب االوممور یاملع رخ هکیدب هد ۲

 و

 ندادالحا قنارآ وا هلتهج ید

 , یداوآ نمواطا قم هسة دیبا غا یاهو ها

 :هسردمی زغتک كد وعسلاوبا ترصضح

 لو دهوا شا اما

 انا ۰ یدنلوب هد رد تمدخ ردقهاسترد هداروب

 هے هس ردم انشاد واد-ەد ¥4 هرکص ندةدلاق لصفنم ردق

 کیدا ندک هدهزوکک كاشاپ وطصم ر زودد

 هد ۽ هن هردم ناعاس هدهسور هد ۳۲ ۰ هه ردم

 هکلیضاق هسور هد ۳۵ « هنس هس ردم غم ندا سرا دم

 . یدلدابصن تکا لوناتاد کش یا نوا

 تک هلدوج ویماقم يلرکسیضاف لیامورهد 6
E TONS9 ندقدنلو کیف  

A0۲عردو هنقا ته [شود ی وف تعلخ هدناظء!آناعش  

 قوراقتامدخ هدالاوماقموب هتسزوتوامات . یدلروساسکاو

 . ردشاوا اشک لکشم «هاوعوصاوخ ا هنادنسپ

 نالو عوقو هنری دنک هدانعهلاعمدق« نان رلتخیشم

 هسردم زواه » : راردب آل ناو ىى ونعمه وت

 مشهرک هل رش عن كرز ا هتک کا

 مدید ؟ هواه تیعجو .. لامالام هل | قاخ عماح هکمدروک

 كنبرلترضح نمدنقا لشو هيلع یلامتلالص مرکاوسر
 ۸ هللا باھ لاک . یدلسد رد رلتداع د ناود

 یلجدم | هدازاشا لاک نالواتفو ء فم هد کوا درو

 :راشمروب س ولج هنارحم نمد نیارااماما .یدر و لون

 ا
 قحا ناس

 ماع یلاعت هلا نا وضر نیک با هدن رلتداعس راس و نگ

 یراةدلوا متعت هاد رات د بترتلا لع راد دقا نیما

 E SS > a > ga ا دلا
 کیدنانطن یتنیداوایارعا ند به امت و مدرک تاذزب

 روم روط وا :دتتعضور كح هد هز دزده نهدنفاةا داسلا

 . مدا تحعلن . یدروسدا هبحاصم هل راتداع-- تاذ

 یرلقدوط هدقاياما رک با انوتب هکردمک تاذونای

 رددءاق رر بانج روضح یش دک زکلاهدلاح

 دا حصنا . مدلک, د . مدرونلو هدناظحالم والو

 یدرویا ود یسراتاذوا رار وہ روس ماکت ین یع نم دنا

 نر ياخ الوم ) ندتلاسر بذا واین بناح

 یاصن تب ولع باطخح ( لب وس یا رع دنس « مر ددا ملکت

 یاجالم كناذو مک دا نظ ینا رعا هحلوا دراوفرش

 نامرف هلا .EZA مدالک [ یه دارا ی لا هربسدت
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 درک قتاذللددنعي ! هلالو-راب ) اباوجهیلاع

 .یدد ) 2 ىعداملوا لوبق« مردع تح مدشعا رادتعا

 رادتعا تدل وب هن » یر ر صح سد وا توس یامر امرف

 دا احح دم یاحںاتح هدن راقدر a | 5 د ععا
 Sw هک ۰ e ۰ بم -

 5 ددمد دی رب نمعتم ی رط ھا نار

 یمج نم ی یع وا کف شزا رمهف

 یشح نم ۰ یشرقوا مزهچ شرومفال

 ضدقا نیاسراآ عبا هس رزواك و .یدد . مدشع د

 و ٩ رد وه تخم یینراف یوا ا »
 »$ ناسیمرار یناروطوا وش» اباطخ هب ی اج هدول

 مملس» : یعاجالم . یداروم تراشا .دازاشلاک هللا و

 . یدد « هلال وس اب

 .رابدد «. ردە تجنما الا ۰+ ردهدازاشابلاک «

 او درا تاو! اعا یرضس تارا رک

Eیعاح هدنرلذدناو هدنماه فا « ؟ ناسە را  

 13 4 9 ِت
 رح » 9 اساسا سدق" یخ وط ۰ یدد 9 هللآلو را



 قلا نایب

 یصواب نادومسلاوا »؟ هکرددروس قرهلواتغالب ناغفا
 وتو هلو ات وا

 و هرکص لییزوتوا . مدهزوک نقداص ٌهعقاوو

 ( ۰ یدنلقهلاحا یوتفروما هزحاع

 ( اؤر هرقف یاهتا)

 یدیفح یدتفا یدحو طاطخ (زاو یتسام»)

 دوءش

 تروص كنس هال همانماظن یتعمج هلع

 لوا
 لومعم هد ماظن و هبعرنش کاج مویلا س هدام یجشر

 قیفو هرصع تاحایتحاو حیسوت یهللح هل نالوا هب

 ردعشلوا لک تھر ندک نوجا

 ندسب رب هللااضءا نوا یتمح هل - هدام ینکیا

 . ردقحهلوا ک ص

 تهاذم هنغلاصء | Ee تم س هدام جج وا

 ۔ابتحا ولر دیه تو رد ندنسهبهقف ماکحا همالاسا هربتعم

 لواسم هرود هم تاقرو هام او هاو

 كهةف لاح عو ردقم هحارخت-او ءارتتسا ی هع رش

 فقاو هامزو سا لاوحاو لغوتم هلعورفو لوصا

 یرالاوحاو هعاضب نوسلوا هدرولوا هدر هاهعف یالضف

 ند رتاو باعاو توعد رب وتص نت ادا 8

 نایعآ 8 تاذ ر نالوا ق راح هجاطاحاو کلم

 ردتح هناوا

 نوجا یاخا كتي ا هدام یجدرد

 نابعا هلا یرطا هلدع هدنتش یتسایر كمالسالاخ بش

 ماکح هلساماع نازحتم یوتف تاو رجوا ندناوعیمو

 لکت توم نما ر کک ندناد تکان

 ثحابم ضعب قاعتم هعورفو لوصا كنمجا وب بوذا
 هلتسه نوا تام < شن ی دلا تر ا ٩م

 هغ ٩۳۳

 ناف و تا هشت همانماظن یتمج هلع

 ردنروص نسرگوک

 نالهدنا افلا اریخ|بواوا دوحومامدقم هدام یحرب

 تاحاتحاو قفاوم هنامزو لاح یهلیلج "هل یتیعمح هلحم
 .ردشهلوا لیکشت ندیکی نوجما غارفا هلاحرب طرح یرصء

 نداضعا زکس هلاسئررب

 ماکجا هده ونافو هع رش ا جاو قحهلوا تکریم

 رب قیع هل هدام یجنکیآ

 اعسوت و ةوالع هرزوا قلو ۲ وط للا روتسد یسهحردنم

 . ردکحهدا بیر هلحم رب

 لاوحا فقاو تاذ نالوا و هدام یوا

 . ردقجهلوا تاذ رب لاکو لع لهاو نامزو مصع

 ماکحا E ES ال و تیم . هدام ىج درد

 ا و هبعامجا تاحاستحا ول ردیه كل مصع ندهبقف

 ردتقم هلی رحمو ع مب یف هع رش قام واو ب د

 عصر كناوذ نالوا رصع لعا لغ وتم هل اهقف ل اباح و

 ن هددرن یهو باتا قرەلوا قىقح یرالا وحاو

 ِ روئلوا توعدو بلح

 ردتع« هاشناو تب ِِ یع هدام یجنشب

 ب ا ناب ر
 نده یر کرد و رد رع یر تاک

 نواعم چوا رداق هضدو دوستو هب هجرت و له هر همش رع

 ردقح هل و

 نه ادعام ند هغ هرول ذم تبع هدام یجتلا

 ردعو كحهدا دانا هرزوا قمالوا لقا ندتعاس شب

 ران وایمو بلاک شاو اعاو و هدم وا یسیغ رش

 EN لیطعت و كر نوک ر

 هدنلاح ی وبیغ هد وا ےک ت رد ار

 : ردکخددا اشا

 یسعرش رذع كار نداضءاو شتر هدام ید

 یار هف طور نالوا نس» لإ نداععا

 ما و ود هە ا رقاب E2 نوک یش دمهناود هد ولوا

 وا نامهنلو لئاس ندا ر رقن نوت واو ر راک هل هدا



 ( لدحم ) ٩۳ هم

 بایرا هدفرط نه كرهلدا رش همانا زر هنرزوا

 اهتف لاوتا راد هدروک دم لئاسم ندنناح صاصتخا
 تاکاحو تالیف قلعتم هحبجرت هوجو ها ه.ءعرش *هلداو

 نالعا یفلوا لاسراو فلا راهلادر یو یهناهقن
 هه ارد یا هدزاو تا هلومو تا
 بونلوا توعد ران روک زاتماو ناححر زئاح قیقدتلا

 . ردتح هل وآنیعت ء EDT AE ږد دلوا هلاسر بحاص

 نواعم چوا ندقوقح ءاماع نیصهخیتم س هدام یجاشب
 شاب رب اتعآ هقفو ردتقم هناشناو تباتک یر و:یرعو

 ههرع ندرت یرکید هيه رت نده رع یرب هلبابتاک
 کن د بسلنم ههقفو

 ردتحهللا ناحتمالاب رلنکو یقجەناو تاک ییا

Eقحاو شادا افشا  

 ران واعم ) یسدرقف ( رل وامەو باک شاو ) هد:داه لا

 . ردشفلوا غارفا هنروص (
 هتمما ند> راخ توعد لار هوم بس هدام یحزوقط

 رداف هد و د سو ه هجرت و لھ

NENNادام ىج  

 ندا وزرا قحما . ردقحهملوا لوټ هسرلکو كاج هلک

 ه-هقف تاعلاط« یدروک موزا هدنوجح لاا

E E هرم ۳ ینسەقوةحو 

 4 ضع) تاوذ

 ع ا ج وا

 كلئاسمو داوم نالوا کد تەھ ت هدام یم ر نوا

 بودا نیودنو ریرحت هداع هدامو بیر ینیاوصف و باوا
 نداطخو وهس هثدل وا ماتح دح هدیسر هایح وول تار اوره

 - رهمواطما كناضءاو سر یدو ضرب قرهلوا یراع

 تاعلاطم ینیدلآ ی هظحالم رظن تم قرهنلو را هل رل
4 E Tê 

 رار هل. هط ضم لصقم یواح یبحوم تاتساو همهم

 ید هد لج يا یه و قح«ناوا عسیدو هل ی وک سلع

 OEE یادصنو 27 ادم ات ه.يقفدعَأ و هڏ

 ل یسالاب لوصالاىلع هرزوا قفل وا لب 4حج وم

 ۱ 2 به
 هام و قحهل روم حیش وهلا یهانفالخ ترصح نوامه

 لمعاا رود یسهحردم ماکحا هدهرن وناف و هرس 5

 ۰ ردع> هل وط ار دا

 ا ( لس )

 رارکت هدلح یندلوا حمد رم كرهدا هعلاطم نددرکص

 یل هتسخ عرف ردقحهلوا ثح و ا ضرعم هدام

 نالوا قحهیمهناوب تدمر یشات ند.د دن ترم 0

 ۱ روا یا وغ تاتعا كرو ر كرك

 ا یتیحالص هضا ا كنالوا

 هره اعم كنه ص عاصمو د داو مدام ی زکس

 EY ه داصتقاو هب ر اتاما ا ینیفوت

 یرلاآ هفاک تاح اضاو تام ولعم EWES هرن دم ةرضاج

 رومام هك چ و ولو ند«.اعتاود ریارد تعخلوحا

 دلزا ن دام هیرغوط نشیغوط عا راضحاو بلج

 یه هنوز
 هتیمح هروک هناجاو ردروبح هباحا تقو هتافاالب رومام
 . رولر دنا ید ماود

 هدام یک زوةط

 1 ردتع هل وا لو. هریک < كحهک

E. ۳اوا كحول ر نوک |  

 و روم همش 1 هل دا لو ناذىتسالب

 هر ی ءک كعا هدا ی

 دح هم لا لوق چ 2 هم ۹ لاغشا یت

 د رمصه۶ 8 ینلاظو هحلشاب كع هدام یک وا

 ووا هرکس ت هت ردن ک ندتسایر ماقم ندنغی

 E توعد الب هتعه
 ۰ تر ۰

 یقاعتء هنر

۶ ۹ ۰ 

 ۳ و نیر سر

 نار را راد هتمج او

 كن هللح *هلحم هرزرا قوا قفوا هسان تالهاعمو قفوا

 تا کانم كہقفو دییزتو عیسوت ییئاسم ینردلرا یواح

 باوا ندا ایا EE ااصوو تاوتعو فاقواو

 ۰ ۰ ردکچ هی دا هوالع یوصفو

 هدام 2 نوا

 ودنو ریرح هدام هدامو بیر یناوصفو باوا
 یراعنداطخو وهس هد دل و ا هلهج قو باک ره

 تا داو. نالوا کد تج

 اب

 قرەناتےتخح ہل رار ھمو اضما كناضعاو سر لاذو ضیا

 اطح یالاب لوصالایبع هرز وا یک لوا لک 4 یلح وه

 ردقحماب نوت حشو ها یهاشدان ترضح نواه

« 



 قلا نا

 نهاد یر ا ن ا
 قاغا وى ار ا2 سم ادتر هراس
 هدنهطوا تعح هرئاسو هیهقف بتک ندا اضتقا هرزوا

 کو یسهناختک هلباح هناخاوتف رک ردکح هلن دیا ك رادت
 نل روک موزل ندرهاخسک کد دو وم هوا

 هلس تک هتعح هرزوا قسفلوا هداعا هعلاطلادعب تر

 هدنراضحتسا كراباتک ندااضتا هجهة ةو كحول

 تاواعم یخد هجتموکح هسرزوا ریرقت یجهری و كتمح
 ج یتک طفاح هناخاوقفو یحهلناو هدهمزال

 ۱ . ردقحهل وا و هدست

 بول وا یاران TE یح> را نوا

 ههر هدهنکش تروص یههندم هدوحوم نناوت قحا

 هک دنا تاغا زب كحهدیا ضررع هتیعج ار رحت هللاهجرت
 كيه هدرلرناک كج هلا ناس ید هقوتح هفسلف ًاهافش
 ررر یتهطیضم هح وم بابا لصقفمو طض یاررقم

 . ردقجهلوا لوتشم هلبا هنر رحم فئاطو یک هرئاسو

 دعانا "ی ناوک ره: تفت ناف کر و
 قدصم هلی-اضما كناضعا رثاد هننارکاذم ندا نایرح

 ۰ دوو کما ظفح هدسهس ودو هفک وط هماط.ض رب

 رشقلا هرلاضعا كلب یدب هاير س دالا ئم نوا

 یا رک د كم چوا هبناک شاب كيب مد هام كس

 . ردقجهلوا صیصخت شوغ كم رشکآ هتک

 كنوناق وشا یا کشت كتسح س هدام یحتتلا نوا
 ماتخ هدا یتل | تیا ًآراتعا ندنضو هقییطت معقوم

 . ردتحهل وب

 ماسعم هبتسارجا توافق وتشا ۰ .داه لب نوا ۱

 3 ردر ومام تشم

 ینمجنا هبملع ندنا وعم سلحم

 ٩۳۵ هن ( یبصا )

 " هدتلخاد یوتفباب نوجما تعج هدانیتکنآ نوآ

DIREكته 0 صض# هرتاد 7  Eیاغعا  

 بک ندا اسقا ءرزوا
 هظف ام و تراظن ےک كسار هدهاخسک كحهب دنا هلرادت

 هدنه-طوا تسههزا-و همقف

 . ردم حهلل ر دلو هدند

 هب هنس شد تا یسەفىطو تسمه دام ینچ وا نوا

 ۰ ا تزىغو حر هماعا ردق

 هرلاسءا زویشب كم ید هت-ایر س هدامیجندردزوا
 شرع كم رکنا ہرا واسم كم چو هبناکشاب كم رمش
 : ردقحهلل وا صیصخ شاعم

e oe so س 

 تاس دا 2

 تاداةتا

 یدراانم دلا لوةلافام لع یدر

 س دعدام —

 ۸ هغ

 هاا ومضم یتا ٹی هکیسهمنون_؛دیصق نالوا مان هلیمان
 : ( ردامسم )

 ىمظن ناطلسلا اماذالا

 س رد مابا لاغشالاعم

 نیشلیل لا مو س كیرضخ

 نتللوا ةال ةلاح
 ناتعاسیسردتفرافامو

 دقو ثعإ هنراترضح دماطاس حتعلاونا

 هیناروک انالوم یهدیصق هلاراشم ناطاسس هدنر تکدتیا

 : نالوا ءدیصقعلاعم یتاروک انالوم یدل راشم رسو

 نيقرشملادعب نيبلانيبو ینیدعبلاق یوهلا دازدقل
 شعدردلکدیدعتمردم ز ال یس هلکدا زقرهلوا ضارتعاهتس

 صا ینلاسرا کی رفح هلدق هبددنصت رهظ كضارتعاوب و

 قرهلوا باوح هروک ذم ضارتعا كب رخ ندنراکدتسا



 ۵۳ دی

 E هلا مهدازف ضم م ولقیف ) هناذ -

 »|. ردشماللوت بوزاب

 دم الوقلا 5

 وا راد همالک اع تک ره

 هدضاسعا کیدا هب اکح كفل وم EEE خیس

 كن 4و هدیصق نال

 ضعإ

 : هدندهمالک هر 1 هدیصت

 ناملمساب امول ضرالو تکساف ةدسفم هلم دیزب درب ناف

 هدهسا ررحم کیدلی ا فده کم ید كنت

eترور توحا كعا نط یدعتم ی هدایز  

 هدنونظلا شکو کیدل وس كفلوم همقو هلت هح شدملوا

 : یسیعوطایهد .

 ید تکا هلس کوا کوک
 ردبلل وا هرزوا ییدلو روک ذم

 یوهلاداز دقل )

 شعلوا هباکحهدراربقوح هعقوو . ردد دلاح رب حاضب | جات

 ردققج هلیشالک | هدشن وقوا كلبا بوک یلأم كتب طقفو

 ندنفرط هسمک رب چیه هناس ین-انعم یک شما یھاظ

 یک | كناس اید زابداوطتسالاب م ایل دا یدصت
 تم غل رد هداروب هدفّوم نالو هدندا اعا كما حرش

 اوا OS یو هکوبلاح . راما

 بت هاذ ر لد 1 نال و رضاح فداصتلاب هدانا

 دعا هاد چوا یرلقدلوا لاق هبدوح و هد .مدرتسوک

 رل دل وس رازوس دنعل ندلّمع هد توسل

 هاوو لصو نا ب نالوا هنلا فاصو هغأر كرقف

 یجنرو ۱]

 هرم کم ردا م اتو ئام فرەلوا یوعفم كنداز

 هب هفاسم یهدنب هزا ۳ ور هل | 6 میم نالوا

 راک کار نیت رب هدن راهجرد كما هوالع نیترشلادم

 نقرشلادع و یقفص كرم و فرط كنداز

 قارف نيب نالوا هلا فاضم . ردللوا كعد . یدرو

 قحا د م هجوت ید كره دا له

 یهدنلوق ( دعصم نیناعلا بکرااعم یاوه ) هدنروص و
 نالوا ردصم هدهدارو یک ینیداوا تستی وهم اڑ

E ۴ رباک هن رلانعم تقرفو تاصو ردیددادضا ین هاک 

 یا ناب

 لصاح درک رک و

 ناب و ید یذلایدعمل اف اوهلاد ادا : : رولوا هل وش یعم

 . نیقرشلادم ینیعنابنم

 هنیح مه

 ردنلعلوا ل و۶ هاسانعم توك نا

 YE تلف با ل اق

 شعد ) لباع | ( لا هد اوج دم كا وس «

 لوقم ناک مزال یسلوا هل نکردیا هیاک-ح ینیدلوا
 ازارتحا یلادنسم كنسهیباوج هل لیلع اا یم كلوق
 »۰ تا اک ثلا نع

 ديلا لوقلا
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 احیتمو رلددل | هنرن واه تسد نالوا دوم هللادنع نم

 .رطبدید(قحهرات روق ےک یدمیشیتساب !یب ) اباعخ هزو

 رانالوا یساو بولغم اکس دح ای » ًاباوج ثروغ
 . یدد « ردقحهرات روق كته صو ونع گو

 یرل رضحسدنفا نیلاعال هجر وا هن رزوا زوس و

 وذع رهظم هلروص وش یدو وفع لاحرد 0

 هقرف ینردنلو یوم یعواوص ثروغ نالوا یوم
 نالوا روا و رم یا

 هو یایحام ران مرور نیس تا تا
 . یدلوا روح هناس ییهانلاسر "یلاع

 هکر د ب وص ندب هالایضر ساع نا (۲ )

 < زود . كیرا
 هدیس رب ا رکی راوقفانم ی

 كتوحلفال هورکو

 قلوا نداق. ی یزورچوآ هدی داعس ربع

 روا تر رد ه رزوا

 وب .یدبا« ی ڊا نهالادم ع » ریهش قفانم

 وهل وق ES هجان هق رف

 لوسرای»ندنفر طما رک با ضع ی نکا هلون ا

 ماتم بجا ت نکا نماد » دیا لتو یتیقفانم و هالا

 E هتسا زا چھ یر رج صدقا دو

 ردشم روم هاماعم هلا وع

 : کی دد ی 0 سنا(۳)

 مدیا هدیهاتتلاسر

۱ 

 هدرب ۳ یدلک هقح یارعا ر ۱ کرد یدبا راو

 -رضح ا جات كمل هاش ل

 یئدشردق هن .یدکح هل دش نوت د وط ندنسهقاب كن هم د رمش

 یتح لو ریا انک كنه مش هدر هک یللوا شمکح

 یا ناب
 E داعهتسهطروا كاز وهوا كرام لس رلترةح نما

 . یدتسا

 كنس كهللا » هلا ناهد حتف . یدلاق هدهلکنوب یارعا

 یحهرونوک كمدود یا وش اکب ندلام نالو تناما هد

 «كسکجهرو قلامكک اب هدهب a یدک ءرو ردق

 . یدید

 یرلت رضح e تاک وو هنرزوا كلوب

 یدد « عیوق كهللا هدن ردیلام كهللا لام »

 . یدروس «زالاةهکنای كفی ایوب یا عاد هرکوص تج زآ و
 لاحرد هد « ردقح هلاق ر » ینا عا 1

 . یدرو باوح

 د یرد ضح دنا نال لاو ینوکلادس

 . رللدروص باد هد « ردقح هلاق

 هلل اقم هلا ی

۳ 
 ان هاو نس . مولع« یبس» اعا

 لک. وارا

 ردةحە و

 ا ۰

 ° یدد »¢

 ىر رح ضد ذاا نیسدلا عفش هن رزوا كنوت

 ۰ ه را 9 هود ر هب ینا معا یدروم نامرفو یدلوک

 ۰ شر یوام رخ یو ودر

 كن (همایقلا مود یلایلاعت هللااهفرش) همرکم کم ()
 عدا د وقعم ءاول بحاص هدام حف زورف 95 3

 تک و يا هل | فا وط ین هماضعم AE 1 | ی رل مضح

EEهب همرکم ےک نورد  

 ا

 رو هدول ۰ یدل 5 6

 هک ولاح ۰ یدر وج لوخد

 باج هیاروا

 شرق یاس ور

 ین عتحا

 و یخ یدمش » اناطخ ا یاس ور ی رات رضح

 . رل درو « رکود ا نەن ٤ مح هن ولو هدهلماعم هن

 E ۰ یردو I هک دم یاسوو

 ادار باتتاعو ردار مرک بخاص کن وج كنکجهدا
 تحامس هدزمقح ا هز یدمش جا. كتهدار

 وک ی اک



 ۲ اهن ی وا نا

 تحرم راخز رح . تو صو مرک ناک هنر زو! كنوب

 نوکوب - یکیدید كغ وی مشادرق » یرلترضح نمدنفا

 وفع یزس قح بانج .ردقو شنزرسو مول وشراق هزس
 یدیاه.مرد -ردنها را حرا 5 و>ح.نوسروس ترفخمو

 هداکوا ءردک کن مهدرکلانمو لام ا ج زکسدازا زا په

 را درو « ردقجهیم وقرط هسمیک
 ۰ رد رشاعم نج هد ر نده دم قالخا مراکم

 سنا هرزوا

 نوا هس راد رضح هم و

 ی

 قلوا لاد هه وب ترشاءم نسح

 هکیدد یرلت رضح

 ر رس هاش لوا هدفرظ هنس نوا و < مدسا مال هست

 (فا) اکب نوسلوا كجهرکر یرلترضح نهدتفا كالول

 (  كحاب هوب هس ) نوای را هلا غیدباب یک ییدعد

 « كدمروك یشا هجنالف نوع » هدنوجما شنا مكىدمروك
 . رل دعد

 هلا ماللسا فرش نم هکیدد هلادبع نب ر رج كلذک
 د لاع نوح اراتعا نشو می داوا فرش

 لئان هلوثم فرش نامز هن رهو مدررک نامز مکیدهتسیا ۳

 سصدنفا مدآ دل و دس « مغاع رب رتم و رتهم لوا م«سلوا

 لوق نسح هدمهازحاع قح هلمسا راهظا یرلترضح

 . یدرلر رتسوت

 نعو اغ هلایضر هتناع ترضح نینمولاما تد

 چیه یحاص قالخا نسح ردق دم » هک یدب د اپا

EEندا كرك یاثیلع تاذ لوا ردقوب  

 تباجا هید « كيل » ناه هسریغاچ مکه ندتیب لها كرک
 . <« یدروروم

 هنع هللایضرو ههجو هللا مرک لع ترضح كالذک

 یرلت رضح ضدنا تابحتلا لک |هیلع تانئاکر خیف 4یدروم

 « یلزوس ییعوط هدهجرد كوص « یلکرو ی

 هدههشوروک هلا سکیه ۰ للیوخ قاشوع هداملاقوف

 . یدنا یسهنوع یلاع كا كقالخا نسح هدهمشونوق

 راد ی وا هرزوا یتددلوا روطسم هدش رش ءافش

 وا روز وط زا هدست

 هدنروصر عورش هان زور وا هحرار روش راق

 " هنغاح وق .راشقوا یرلقحوچ كمارک ها .ردا هفطل

 7 ؛هب راح 2م ب هل وک ر ء رود روط وا ءرول آ

 ی رایهانبتلاهر تاد نوسلوا هسرورا مک ره اتاق

 یرانالوا هتسخ رورو تباجا هسلوا كجهدا توعد

 0 3 راهطا ءردک هداع هوا هدا روا ۷ كنکلع

 ر+ 88 رب « رح

 هنس هو نع ك هک لصن .یدردیا لوق ی رذع ك رلذدا

 ۱۳ E لوف ی رابرت هد هک
 یدرلشمرومس ناسحا هدعاسم هرز |

3 

 کردتفارو تففش ددیس ر نددب دم قالخام راکم

 مظن ( هب الا کاج دق ( یرلن واه تفارو تعفش لاک

 9 ردنه رە هلا یدسم : هکروبروس نانم بر بانج زکیقاب .

 لوسرر م ولعم یلاوحا « ین « ییصا ندزس هر هرس »

 هنسربغآ كب كوا زکه ع ولوب هدلوب اف كرتس 5

 لاصبا دنا ء راد هناا اک یز هدزوندک ؛روندک,

 هرثنمّوم ریغ ماقملاع ی وا . رویدیا صرح زاربا نوجا

 ۰ لتقففش كب و دو دنتح رلمّوم یک ین دلوا هلب و وش راف

 » 5 ك

 ) نیلاسال ةر الا e رحا .ردتهر

 ( راو یدمبام ) . ردشاروم

 سس O سس

 كموحم یدنفا دوعساا وا مالس الا خش

 لاح هجرت

3۲( 

 راهظا یمان ندلغاشم صد روربم موح ص

 5 امد ینیدنلوب هدکل KE Eb هلا نالک مالع

Eراو هب اکح هد یی 1 یاورو  



 ٩ غ٤ س هنر

 ءدنک هدمهعقاو هحیکرم لوا فهر ندمکل ؟سعیضاق ]

 کک

 مدشمرو) ردا ادا ی ر صع DEEZ هدنش رش فک ي

 هل وب تن ده س E هددر وکذم ا ابورو

 یزاع وسناب لد هب یدنکدآ یک ۰ شعراشا هزنتح

 ی

9 
 یتشب . كن سیلوالایداح یسیرج لاس ۲

 اک یندلوا هدنشاب ید نامش یو رازا

 یاگدن یخ هتققح ماع ینادنلوت گاتشم یحور نامه

 ترضح هدنف رشعماج ماف یزاع هزانج . یداوا لاحرا
 اوج بوبا یا ترضح قرهللوا ادا هلتتماما نان لبن

 . یدادنانفد هدنس هحانس بتکمنالوا یسهدرک اس هدنر
 . ردلاقتنا غرا ىسەرابع [ دوعسلاوناىلو ملا لقتنا دق ]

 EES ربمغس تاحو هداس تیاغ یش رش رق

 كنرتاز رار هلغلوا هدازآ ندهبیهاط تشز ولرد ره

 . رد رهادو تیهم اد هرزوا یتدلوا یعولعە

 ندروصشالآ طقف لس اهموا 8 هدن رابزنحناسن |

 و لاک تمظع كنمرتحم نوفدسم هدر ینیرش رق یراع
 تر اب نالوا نوفدم هدفاررطاو رلا هامأت شد یتساهد

 مظعم و العم اار وص نالوا نوتیشم هلرله ددد ۰ رلتش ز

 هل هده روص تالمح هدرلءا تربح رظن فطع هتیراهمرت

 یزکر دقت هدهد ونعم GE یرنک دتک» یلدا هح رد

 ه ا كرەدىا مکح هدالوا *هاهو همش دلاق

 لماح ی دوحو تمشارک هنفد كلا راشم همالع

 ضورعم هجو ماس هتیصو یوکس ید نفدموآ نالوا

 - وصواو مطنت هدنروص ر هداسو عورمشم ینعا هرزوا

 : ردشلدا هظفاحم هل ر

 هکمو هرونم هدم ىلاقسا رخ 2 روربم م وح سم

 ادا بئاغ ةالص نوجا یسدنک هحنلوا لصاو هبهمرکم
 هب هدودع؛تاوذ هدنندب مالاسا راکات رهظهو ردشلدا

 . رد صحم

 یا ناس

 تا همس

 یدنفا لبنس كنزا هزانح كموحم دوعسلا وا

 دا لس کر < ردتفد ناباش یسغلوا ادا هلشمانا

 .یدبانامز بطق رب یم ولعم كناهج هلکلددح هبت ولخ تش رط
 ندنغر دنلوب راکفا تابام هد هیفوص هل | املعو رنده وا

 رلمهربدرا لقسع هنصوصخ تماما وش رلندا داقتعا

 هحنکهدوعسلاوا نامز . ردطیستاغهلتسمطقف . مریناص

 اتم یخ هة | یف هدننایم هیماللسا تعا يا و ردق

 ا هم یدنلوا بس هرفاتمو شلونعوفو تاشق

 تفرط یولسم فیش یاوتفرب نالءریو ندنفرط هلا
 دوعلاوا « روسدا لحهدروص قجهالاق لح هنضارتعا

 نالوا یهلا قشع رهظم» :هدنن وتم یاوتف یدنفا

 ءددداعلاقوف لاوحا ضمب هدحبست ورک د یانناكنارابت#
 دحاوت كتارا کنوح 3 رداکد ضارتعا J یرلغلوب

 «. ردماحور فرصو یرابتخا رع یناکرح یهدنلاح

 اک ردا تقفحح ناس هدنشداو

 هدب راک هزانحو ا تاتا ییفادلوا دیحوت دناذل جنس

 .ردخعا تضو یتماما كلماک للو 7 ا

 تج ر یدح تاغ هدنب یدفا لس هلا هلا راشم

 .رد راص | لوا و ققح ید ینادنلوب هصااخ

 هنااا لوتعلا ربح هرک ند دوعسلاوا رصع

 و قالا الود هرادا نالف ضورعم

 یياوب یا ندرلبس ولرد قرهلوا یراط رلناصه ددال

 هدهساآ E تاشقانم ماط رب هن عا

 لصالا ىف هلیقعت لادتعا قدرطرب ىلاعت هلءاشام ىلا

 هدهلاس هطقت كمالسا لهام ومعلاب نالوا هدحاو تەھ

 € رظن و e یرلقدلوا ی یرلکح هشلر

 ؟ ردیملکد یینطكب لاحوت . ردشعلوت یه ا راختفاو

 : هک وچ

 فلتع تاور اما ر یدوصقم كنەلح
 هظحالم یاها



 _ قم ا ناب

 « فالسا » یرلترضح یدنقا كب داغر یافت سدا

 : رارروم ف رعت ی هحور یهلا راشم موح هد

 یادغ « هحروقج یرلقاس ؛ یو نوزوا هما راشم ]

 بدا » روقو « اقل یاروت < یالاقص قآ نوزوا . یلکنر

 نیلاص فله ۰ یراعندل سال بهم: هجو
 [ ۰ شعا نیمباتو باختاو رب

 طاصموقیسات هدهعورشم تروصرب ی همناهع نبناوق

 مولا یک یا نوا یف وسایل ات روص نسح ییهناوید

 ناشتا رحا اک یص لوصاو الما تماکح تالاحب بس

 . رد دیقم .د ( قیاقش لیدر یتیدلوا

 یدنکا ندو ىزا حابص هءفد چافرب كتر

 اضما یوتف زواحتم یزو ترد ۳ ردق هتقو ۳

 یوتف كنهبمالا خاشم ینامزوا . رد وص یکدا

 یسهلح « هلع ع نالف اک « ۳ ا اضما

ENهنساحما ی هع رش هلئسفر . ردلکد تر رامع  

 عضو ىنساضما هتلا هللا حاضنا و حرش لیصفر هروک

 اضما زکلای نادا اعا لوصا هرخالاب هک ردکعد كما

 تردكيب ءلب وا هدنوکرب ندنفحهمهلوا سابق لباق هلق |

 هدنجراخ كن هب شن تردقكبا | ما و 2 یاوتف ر زون

 هنسهیسدق هوق كدوعسلاوا ترضح هبلع ج رولوروک

 . رووا لمه

 هدرنهو | ناهح فرش ریس : نالوا یافیلات ل >ا

 راو . ردنداهد را قراوخ نانلوا فداصت ۳. هنلاثما

 هدلجزوب جاقرب كلەف رش ةطخ نالوا یسهمدقم كنزک

 .ر داملع یدص+ ییدلواژ را یتغالب تقر لداعء

 هدایز اتا ندمور یالضف راثا هد ن برع یاملع

 هلا رده رظنو شلو ترهش یربسش یدنفا دوعسلاوبا

 . ردشهلوب هدکلدا هعلاطم

 عونطم ءدن رانک كر رف «ییلسلا لقعلا داشرا »

 كن رضح . ردشلدیامبط هج وا یک د و رار هلقلوا

 .ردروهشمهدیسهه 2 یاواتفنالوا ندنسهرخم راثآ هبلح

 دنا لیلج تفالخ هلبا یساوتف قلعتم هدیحوتو رکد بارا

 ها -- ۵ ٩

 س سس
= 

 هدندنع ییا را یساوتف کد نالوا یواح یهمهم تاناس

 . دا رفش E راع+ |. ردندهریتعم رانا مكا

 كہلا راشم یدننا ك داشر قاف نالوا )ع 1 اس یر

 ونا» : رلروب لوب ا تاعلاطم هد ږقح ین راز

 سالو سفت تاغ هرزوا هثلط هلا ثءوحیم دوعسلا

 را كنس رع راعشا . ردراو یراعشا

 و اا ا دیبا

 ماقمو فقوم اهارذ نودو

 . ردیس هميم هدیصق نالوا روصء هلمس هن اقشاع تم

 ییدتیا داشنا هنوک هی هدننافو كرب ندنمارک مدام

 2 دز وسلد كب هد تد اقرب وش نالوا بختنم ند هم و:

 لک ؛ لاج كلمو لاهخ هتسحخ یالک

 لک ماجعو تقاط ا ترسح یدنکوت

 مدیا رید ملوب اف نب بوب وق هداق یت
 لک ماشین یدلو دوحو

 یدا صاع ما

 لک لاح بارخ یدلوا ٥ یدل قس
 0 كالم هلک

 بالیس كشاب ندا ! را یا هسا راکزوروب

 لک ماشالغا لک ۰ ردلوا نادالغآ ین

 - هعلاط« یاہنا -

۷ 
 غیلب ردق موج دنا را هساراو هنا ى2

 اع [۱ ] ردقوب نیل ود ی رع رعش زحعمو
 قرەلوا هح

 یوفو تدش هنضماوغو قاقد نوت كنتاسدا هثلث هنسلا ۱]

 مي دن كع لاک فابرا

 رک او نعا بحم ۰ مادینو "نرمانالوا

 ؛یرلنرضح یدنفا كب تصع هداز یاحتسه ترطف دنلب

 تاریاو مر یتسهسرع هلک را تاموحرم یدنفا دوءسلاوا

 املع یلیخ رب ۳ یراکدتبا حیجرت هک ۱به ع و

 .رارروب نابب ینیدلواناحجر راح یخد هتبراث7 برع یارعشو

 ةاهد یک هلاراشم بیرا لضاف یی یهنانقاو ةعلاطم وب

 .زرو دیا تراسح هدارا هداروب یالوط ندرمکیدتشیا ندیدا

 ع EEA .هنالصاف 4 زەم هوقو

 لماک بدا م افرع یذ م

 .زفرت اد یفیدلوا دوحوم زەي رادتقا هلو هدمدنک هسو



 ٩ 15 س هموم

 .قدمهلواسرسد هنموظنم را هقشب ندمر و دم هست
 هزرمهدیا ماحرتسا یرمشن ندمارک ناوخا نالوا فداصم
 هداسو ییسط تاغ ی یرعش ید یر ا

 نانلو هدزلآ . هظْمل حانصو ردهدار 1 هک هام ن ںدەط

 1 زروس دنا نت مو

 اک هد رچ رج = ها را وج كارو کدو

 تا واو 6 ردآ توز یتملسم روما همتا هدنغاب وق

 «شمراا تراز یجاشداب هلک نع هسا رس ورق بوط هدهتیعم

 روفغم

 _نانلوا دا هلتسن هتسلاع مان مویلا - هدندشو دما یانا
 هفاضا هنمان هروک دم هداج هلتهح ییدلا ب

 . ردشلوا رهظم هنفرش قعوا مسو

 روکذم نالوا دومسم هلقملوب دوعسلاوبا هاکتماقا
 هدا روت 9 E تم هطوا ر یبارحم ۷

 تاعا ینهداح

 یاب و ویا 2 دنلوب ۳ ار ۶

 ۰ ردد وهشم ربع سدقم

 . شمرولوا تاعاط ل

 هه كنسهضقو یرصح هنتماقا كندافحاو دالوا

 کناه هدنامز کناه ریل مکو نانوب ندنطئارش

 هتروص وا غارفالا هلاح هصرع هب زواج لراکت رج
 ناشن ی موبلا كئوحسم تب نانلوا تخورف هورب هب هب وا

 [1] ۰ رونلوا فسات هنسملوب
 و چوا هاب لج ترد

 راتعو نکاما نالوا سسوم هنیرزوا هدحاو ةراجا [۱]
 رضلا» یلیوح هني راحا هلهح و ییدلروک هدرضاحل لاح كن هبنقو

 ۳5 دارم ناطلس عفوت ەتتسەدعا#® تاروظحلا حب
 ی و

 ۳ هرخ "لا لوساوب نانو عا ءادیا هبدصتم
0 
 راجبتسا هر ا واور طزرش رط كلدیا
 E ی و وو نونطم ی و شلدیا
 تن هقیالرمغ لا ۳ کر یامت هااشنا . ردنورب ندحضو و
 0 . زرهدیا دیما ننسلوا لئاز هقر هقر

 نیت دناف هفاقوا هدهسیا ن لوا جور

 هدافتسا ندلو یا و هد را هناخ هط ورشم . ردم

 اعم دارهبدیک هر

 قلا ناس

 یلچ دحا . یبلچ ینطصم « یلچ دم , یلچ دو
 نوناخ هګدخ . نوناخ همیحر + نوناخ هءرک

 ییاعت ه هاممحر
 هدناح یبادعام ندییلح ینطسصم هدنلاقتنا نامز

 E كا . ید رالکد
 نالاق هناد رب ! برای » : هدنتفد یاسا تر هداز
 عرفت هسد « همرتسو E ET قتدآ TG رگ

 422۱ ۱ ندیبلح ییطصم یح

 لسن ۰ رد و یندالغآ كرەدا

 دما E ىلغوا كيلاراشم هکردشعا بعشت
 یدنا ندلادعس هحاوخ رهش مان الایتم . ردیدنفا
 . رد داماد كنلح ینطصم هدیدنفا زب نعیم و دخت كم وح م

 هدقلوک همد < هدقازادر هتکن كد ومسلاوا ترضح
 هلن رانآ ینیدلوا هلاک, رد شا ی تتاو ا ید

 نعروظنم هدربتسم را مان ( یهاوزایهاوج ) <
 : ردندهلدا قح 8 هدصوصخ وب هر 1 هرقف و

 افرظ ا ندو اوا الوم نیلقلاقفم»
 هتسانعم قانجو « هنازخ » نالوا هتسانعم « هترح »

 ینکحهللدبا تئارق یعهلیارمنک ایو حتف كن «هعصق »نالوا
 ةنازخا حتفال ] : یرلت رضح هب هلاراشم ؛راردیا رامشتسا

 همتا رسک یهعصقو حتف یهنازخ ین [ [ ةعصقلاركتالو
 و ین هعصق ظا و حوتقم ِِ طفل کرارروم

 هم «

 هم رق یعانچ و هما

E 
 ( هدا تاحالطصا ) كموحیم یدتفا یجا لعم

 ۳ ناب ولت ن دج هل لبا
 هفیاخ كنهمالد ىا ندب رع یارعش یاغلب هدانا یل
 رب ییدسادا ربا یشراق ناو كالا ا
 لاثم هروثنم رعش باوج ونو شهلوا ثحم ندمیدباوج
 مزال كمنو فاصنالاقح . ردشلدیا ناينا قرلوا
 ی نا یناوج كموحرم دومسلاوبا هسریلک
 ّ رووا نط ردح ص

 یهتر < شب ار هلکع د هم وق وا

 »۰ ردرلذدمروم تارشاو هر روت سد



 قلا نام

 ( نلقلایفم) نالوا ین رک بقل كنسدنفا دومسلاوما
 هبهسرغ تایاکحو تایاور رثاد هنیجوت باسا كنناونع
 را - یا تحم هداروب ندرلنو ۰ قدلوا فداصم

 دع قفاوم - نوجا زمندلو .ضارتعا لح قوح

 هنسهلک هطاعا كيلارافم یاالوف یا . روا

 باس . رف ارا لام ظرف ناو تک
 ییبم هیس نبع هدول . لند « نلقْاقفم » هدهلاکنا

 . رزشادا هبحوت

 : ردراو.نارخ دلا. هد ارد رک

 تاقوا هدننورد بولوا رومعم ینیرمش عماح هدیاکسا

 روناق ارجآ هاو د نیا ے طرد تو رز

 هنیراوج ینیمارهش ندنجراخ وق پوط هدلوناتسا
 ترضح راوج . یسهمشح هدننبمارهشو یرللویوص ردق

 یسشحو ماہ هد وم ۰ ر ن اک هددلاخ

 ینیداوا بارخ فرمشم یر ندرصع رب ۰ ردرومعم
 تیقفوم هتندیدجم و ریمعت ییاعت هفطاب لوا هنس رب هدلاح

 یسانکس للعم هدر ندننافاضم كنبتکم نالوا لصاح
 ندنشدوحوم تام ام و حرمصم هدهمانمفف و دنلوب

 اطاتحا هده زخ كفقو -هدهاسرود هلفلوا ناشسم

 یساشنا ادیدج - هلا فرص ندندون نالو فوقوم

 . یدشلدا تعحا رضا رو هفاقوا تراظن نوجا

 رود ارود تارک اذم نانلق ارحا هدفاقوا سلح اغلم

 نک هنتهح یرامعا هدنسهحش روتفلا بحوتسم

 « رداع هبانکسلاهلنم یریمعت كراهناخ فقو یکوی » و

 (!) ردشلدا زارا لاکو لضف هن وعر هلساوص ات باوح

 نالوا ندلاوقا كبحاضا ادو ریافم ایا هفقاو طرش

 هس وسور ب ع هدزنهذ یعاسا كب اصن تلاهحبا وج و

 كن رللو وص كنتو ما انظنح هدوا کیدعمرتک هلوصح

 نایرح هک اد مدسلع نوا یک دک یارو
 رارق « ! رددناع هیایقسلا هل نم یریمعت >هدهرص يیدسا

 هدر — ۷: ٩

 ییدلوا لستح یراتچج ندا شا هل رادنآ

 ۰ یدا یسهمهاو

a 

۷ + 

 ندنه ادا ةلاع راکفا هدزآ رب كدوعسلاوا ترضح
 ندنو هدرضاح لاح کن وچ . ردمزال كا ثح

 .زهدندافتعا ردراو زارع راتسرد قوح كن قحعلا

 نالوا اقا و یلاعت رود كزقلود هلا رام م یم

 نلطاس دن لس هطساوا تی ی وناف ناح نایلس ناطاس

 ماکحا و ر هدنخیشم ماقم ردق هنلئا وا ی ملس

 قیطل نسح هلا هج وه « هدلحم یه لرش عرش لاح

 تسابس كن هرادا نامر . ردهلوا قفوم هارحاو

 تا هلا هرات تأداهش ینیدلوا ماکت رودكنهعرش

 .زیمروک موزا هیدرتاس لئالد هیلع ءان . رویلوب
 یدلوا نیراد تداع۔ لفاک ك رهطم عرش ماکحا

 نامز هلا هاتوک نفتلب کما حزج یتسەضح همدب

 كمرويدا راطخا یراالآ هلمات شب یدو سلاونا

 رد تاوتتر یاقوت ا

 كلام هتعسور یلثم شب ند رضاح لاح هسامعع كالا

 یر دا كدالب نوش ترقو ده. هدلح الدا

 ارجاو یتیطت اهقح یھ اک یهبعرش اکحا هلهدنراهشوک
 دلو كلام ههنا هاد رادتقارب دنلب هن كاملاراشم كملا
 : . ردا OL تجر

 ول رقلود هکر دن دهاقح نالوا تباث هلبا نخر ؤم قافنا
 لع یال ز یشراف E هدنسالتعا قرک رود وا

 كتلم « تما مظاعا یک رادوعسلاوبا « رللاک نبا . رلىدنقا

 . رابدیا هدنتوقو مکح ینا وعبم تيه

 ااا تے د تاودرر اما دا ت  ا وا

 ان . یدرولوا ارجا هلبرلارآ ماضنا « رک ندنققدت

 یلاها فنصره نانلوب هدینس تنطل۰ تیکاح ریز هیلع
 شر نح قرەلوا تلادسء و هافر لان یو ا کم

 ناناوا هرادا هدنسهرتادیپلا نوناق هنماع یعاع .یدراردبا



 ٩ س هن

 .ردشمالوروک « شمالدیشیا یاف و داس هسا هدتکلمر
 یراقوم یشراق هن وی اه ارس كيهر رز دم تاوذ

 شللا زارحا یعالو همئرم یک لوا میاس ناطلس

 نلک هارس راعش تیولع رایرمش رب

 نکرولوا لخاد هرو صح موج یدقا ىلع یللس ز

 : هلا زاوا دنل

 نوجا تاقا 4 ها

 تئارق ینسهلیلج تبآ ( نيلاظلا حال لأنا ر

 . یدردا تمه هظاقا یهاشدایو

 قرهلواورپ هنمارک فالسا ید دومسلاوا ترمذخ

 لفرد: یو و نالس نقاط

 یا ندنتیداملق

 رش ماکحا هظفاحم و

 راع عام هدنسهاتسه

RESTER ES 

 راک ادف هدرلهحرد هل هدنصوصخ هع

 ینهادلوا راعش یسدق قفم ر ردشعا تابا

 یدفح یدنفا یدحو طاطخ ةعساو هر ییاعت هللاهمحر

 د وعس

 تترد

 ی ِِ

۳ 

 «هد دمتان رام یهدنراش و هم دق هیت ەد درو ت دم و

 : دعاام

 ندالاحردش یرغوط هبه زا ٌهمطق ندهمناع هطخ

 نطوت هثدلو یغارا ناکسالباق یسیضهب ندن رحاهمون

 . یدالشابکما
 هدن را وح كرهلک ردقه هکم ؟یاوحهسنا اش صورع

 ندرامهر رح نالوا هللاة اب ا نوجا تما تدمر

 هحااق یهاکزا ب اطوش ۱ م رح ی ۰ ید دهن أ هدعاسم

 واز ایفا کر هاو ریع یهدعاسم باودر

 هدهکم راوج هلا ف دهد روص ىش دام واهلا یت ۳0 روزا 19 ییلط

 رام رح ۰ یدهلاراط> | ین کدی مارا هام تقور زارب

 هل اقم هنموجر یادش كرنا ۶ هڪ همر و تیمهاهداکوب

 قالا ناب

 روهة ءو لوذخ EE نوک واوروب کما

 . راددلوا
 تادز یرا دقم هسر بورك E 1 رعظم « ورع

EE ANNولخاد كسد2« رهش هدنقلخ یتیعمو  

 فطل كنس ەرلب ( ام ۳۳ 2 یدهلاناطاا هدنحرراخ

 مو ستكکم « تعاجونالوا شمشبلا هنساوه لدتعمو

 یماوه بولوت وط هباحیزنکا ك ردیمددا لتا

 . رلیدرورارق «ةملغادهفارطا نوجا ىس رحت ر ر فاص

 ۳۳۶۱۳۳ ندو نالایمان میلا هرخالاب

 یدابب كني راکداب ( ین ورع ) ندما لوح هکلتسرش
 یسادعام قد رلمب ان با ( ورعن هنراحنةعس ر ) نانولو

 ةبلعث ) ندای نیرجاهمو رابتخا یرمر ندک

 ( هبیلعت ) نالوا بوسنم هنما < 0 هلعاسا ( ور ن

 . یدتارارق هدرلاروا هد دمتدمومایخ رک رهو

 هنسماه وارکدیمانهدن رییجنکیاوب كناش نمور )

 دوخاب  هدنع هحنحوم تاورر زیکدّسالمای

 3 نولعالکل یشداوارغا تا ها اار ۳

 ا یدک هلدنا 2 یس قكل ما هکدک تقو

 (هثراح ) ینرب كرهديا تلحر هترخا لع هرخالابوتوق

 ( سوا ) یتماقم ارک وص تدمر هدهنراحو هغ وایهدنمان
 . یدقار هنمهدخح هناديياهدنمسا ( حرزخ ) و

 هدنجمنامزنک ردقدب هحیناک هجر زخو سوا ندهبلمت

 شااغوچ ردقكحهمهدیا باما | ییقومهماعت هسقدا فا

 شلکزال قملیباب ورضوط هیهنبدم ؛ ۱
 عوقواهد ترحرب هلهجو زکدشسا ضرع هد راقو و

 بوشهلرب هدسدقم نیمز یتعاج جدزخوسوا قرالو

 یدشلو ترهشهمد ( هلقءاسا ) دوملانمب

 یخارا ند د دلو

 ی راهعد ) هلق ءا ا )هرلبح رزخو یموا كرلب دوم

 ندن-الوا یرلقح وچ ك ( ورع تش هلیق ) كس راس رهاسق

 نیهثراح ی(ایشنمورم نوهننجن ورم تن هلیق ) ین
 ا شوا كالا ر شم هلتهج دلا (ورمع نةما
 :>نیدهلکیراء۲ ندتساعولوت یسادلاو



 قحا نایب

 راعا دل رهشلرب هدنسضارا هیاطة دان هد رل ذلک یک

 4 راس وا هدماکنه یرلقدشلاحه وقو شکم رو کت

 ندنناحو مع هتک ) هن راح ن سوا ) نالوا ى

 : یدنلکهلاح ر , كج هل دبا دیمآ عطق

 س ۲ فوع) ( ورم ) ل نیا

 هدلاحیشدلوا یدالوا هنادش هدنما ( ثرح ) ( فک

 AEE EET EE ONES كتا

 قماشاب EL هدا نس ی وج . یدروبع ولو

 . یدشمهمیا هبترملست قوباجكي هجاودذاقوط هل رکف
 ءاعا نوب یعوقناشالقاب هس راضتح| شارف نوجاتدابع

 ید راد |ثشاب. درامز دلا ہرا چ

 ) كدهم هر دشش دال وا هقشاب ند ) فالام ( بول واهداربص

 یک كلام) یرضتح سرو شمشمقأاق هرلمتس هدنن روص

 0 راد را بانح نالواردتقم هرات راهطا ند تاط یاماح

 کمردشش دانم تاب -ارفا قوچر نكن كکلام

 یذلانا تالاملئم كر كلاه فال نآ ( یءدنلأم ( ردرداف

 الاحرو السن كالا لم نا ىلع رداتةدنزلا نمراذلا جر

 هتس> یللا وز .

 - يا » وكرەوس تار ۷ ینلغوا ناکا رک وص ندرازوسو

 : كرەدىاداڕ| یاطخ » هسدلاال و ةنلای

 یدرلشعا رو« .عەدار| یسدر#ف (الس

 اهرحو ادوع یدوا یذلالعفف

 یهدلارخآ ل ۶

 ناب نوار لا نم مرق

ER 
 د هلنا یموق تایل
 ربلاو ةدامسلا لعا ام زو

 ل یل بقع

 باغ نآ ن ا

 ںججاو مزا نیامف هک

 کدالبن هرمع) اوفیاق الا تنه

 رسا یف ةداعسلا نآ ساعی

 ۹ک س

 ربهخس رب ندلاغل ۴ .ددهرکمهکم داشن الا ی

 هاَسواعم و ترصناکوا ه دا تاداعس هلتهح یح هل د اث عب

 تام وظنم

 تعاتم هنسسدقتاذ هدنروهظنحوتراشا ینغج هلن ا زا

 تاحر هبا لع كرهبللا تبصوهنموق ییس هل دا ترهاظمو

 یدّسا

 هنادجوا هدنمان ( هص ) (فوع) ( ورم ) ككلام

 كوا كرهد اروهظ یدانخا قوحرب ندران و ویدالوا

 رثاکترب رخاف بوم ندنلسن هدنروص یدلنادیما

 (جدزحن فوع) هل زار ندرلن و تح . یدلک هل و صح

 ند:شدم یرادقمرب ندندالوا ( جرزخن ثرح )و

 نکاس 3 ورعوط هنیرلتهج ( نامت )
 یرلت رنک . رشداوا

 . رل,دلاق جراخ

$ 
 جرزخو سوا ین « ندرلهداز ردار او هتشا

 تاشو نوطنالوا نطوتم هدهنیدم ندندافخاو دالوا
 سیسأت هلرلبدوهب ناولو شمشلرپ هوا هدمیهاطهدب
 كردو هدهسرابد-شیلاج هکمنکشوخ كرهدباقافنا

 بوجا 9 یالوط ندنرلالواهشه دلا کم وهشیداسف

 هنادوهج نوکهو رارویمالوب نادیمهفمالپوط ین راب دنک
 ۰ یدراروبلواراح ود هردغرب

 هلرک [ددعكرکهللا هدیازتتعاسر كرانوکنوح
 كنرابدوم هدم صیصختلاب و یدومموق ی

 ظر رقى )و ( رضای ) نالماص یذوف بحاصا

 ینسالقع
 یداتسودادیتحو یدادوو بح یشراق هب( هبلعت نهنراح

 -ی ) هرواشلاب 3 ااقعوب یدروسرد وشود

 هاسروص قع وطعیات هژا وق ور یلئدش ابداع كردا عطق

 لکت یرارقو و رددر ورارق کمروشود نویزیران وا

 وشمقاولاف . رلبد با عضو هقیباعت قوم ممعتلاب ہرا دوم

 راحود هب رور ض + | هر حدالوا هد اس هح قیمت وثمشآ

 رطضم کم او رف رس هردو هلبا جایتحاقوسو ۰ یداوا



 ٩ و. س هن

 بولغم هنیرزوا همقور ندا روهظ لا مکحش نکل . یدلاق
 هضق هم ر وص قلوا بولنم ران وزوک بلاغوبلاع رلت ال وا

 . ید ود ته

 4 : ه4۵هل رو وش

 یهاط یو ولا

 ( راو یدمام )

Gar arr 
N 

 - رمضح یدفا ی ریص ییطصم ولتایضم نصر رحم

 NIS وب عرب
 ۳ ردّعطل یرلفدز وہ دارا اط هلم ةتسم هدنل و صو

 هداق وت نالوا یسهیاعا

 ! مرلر مش مرتح

 با لا تانع ناراتروق هدنفن لوص یزمنطو
 ناثوعم سلحم هدنسهاس ی رل راک ادف كتبح بابرا

 زکنظ نسح یهدزمهنازجاع قحو شملیچآ ینا
 هننایم یرللکو تلم نالوا قجهلو هدسلحم وب یزب
 . یدشعا لاخدا

 نکم یریمعل رد هن هدنف رظ یآ ۹9 ید كکلم ر

 كلەنسو زمسلحم ناشیلاح هدیکما هر ادفا هنا تا

 هن-هساغ تاهجوت یزب هرکص ندکدسا لاکا یتسهفظو

 وم و OA بواک ا ا 9

 لا وحا كزک دن هصاحلاب . یداوا لصاح هدزمبات
 دراو هدلاح یندلوا لمحتم هه رذس قاشم مەي

 E E یک وا نالوا
 ینقایتما كمروک ها هرخاف

 یربندنوک چاق ر

 و وش

 هبعلا لدا .

 مح مکیدوس

 ران هتنداعس قعو هدنفاطعنا طح
 ۱ ب ۰

 هقطو ك زمه ندنو هسرولوا زکدعاسم

 هک چاق 5 دا هنس ۹صا

 یدمک

 نوغوط هدن رلد را

eلوم ۰ قمشوواق  

 مکح هل دوس وک

 تیطورمشم هدر ۳ نالوا ك ا
 هدمالاسا ردص تولو ها ثدحع شا و شما لود ی

 ندا بر یربن دهنس چوا زونوا

 را لاس

 را
 قح ردق هب هجم راو هب زحاع كا كنلاها دارفا < كما

 یرلهرکوص تطورشم نالوا ترابع ندتاط یمالک
Eکمرو هەتا كد . یدشلدا ست ۵تا  

 اذ هدزب هل راتعاساسا. قدلا ندرایلاپیوروا یتیطورمشم
 e رایدلا ندزب رلیلاپوروا نوا هل . یدنا را
 تک و هلم ا نالوا دوحوء ا دق د
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 5 تیام یاصقاكن-هملم تم* 19 اور واک کم كسم

 .دلاح ینددلو درف رب لوئسم ريغ هلتس هدراتروهچ

 هکكعد .

 تیکاحو تطورسش« نالوا دوح وم ةدایر عم هدتیمال-ا

 ی یدا

 یزعوصفم دوحوم قح و هتشيا هنرزوا بالا یهنس
 هلاودح اه یر ند ا . كدا دادرتساندند ك اغ

 هک هل ود هدقساروش . زرویللوب عنتم هلتیطورمشم تەن

 ردهعو رشم 5 5 نال وا دوح و a اد

 ردءدنق وف كا ت ا نانو هدایوروا

 ردل وسم تره هقشا ندّهح ِ هدتیمالسا

 زم و ر2۰ قح 2 ك شاد ا باغ مر, هام

 هدهنس چوا زوتوا هدلاح ینیدلوا چوک ندقمق عاب
 نوتب نوت یمیمرتو ریمعت هدهنس رب ثکلم رب نالیقیپ
 ضرلتداع سا ۰ نیزسق شیلاج e لبافربع
 ۱۳ ر دک یدک نیرسکعا كر
 E تم و 5 ردد لقاع رک

 قیاس رود . یدشم 1 هد ققالخا رارب هلا یک وشو ك

eارقف یتمب  
 ا ۳ هله شما ۳ تک و تاالقع مدتها
 ترابع ندقلوا هاکدانتسسا هرابلغتم : هرللاظ یسهفیظو

 تموکسح نالوا هقرا هرالاظ هوا
 وا ًاحام هنسم ولظم و ه رحع هااشنا ه

 فاما تاقر ر هس 1 راکوس

 و

 دص ندوب

eشعوغوص ندنررب قلمدارفا نوش  
 ندشادنطو یش ادنطو ندوشموقی وشموق ندا رقا یاب رقا

 لدا لا شقارب یجابیوسشراق هنیربرب ته لا
 ندرللق « دادتسا . یدا شمروشود تار ندنطو



 قلا ناب
 سس و

e 

 EYE 4 زکلایو شم ملی

 رلناشیلاچ

 ی هم وک تعم تع نطو

 را ۰ ید دما E و 4. ه>ش

 هل و ییشیآ ید و رب شیلاحكر رەد یض یض

 ندکعد نوسلوا هسرول واهب ىە شاب کوک ندود ۳

 که یس کا كرلنانلوادع لد س وان با راو زمنکح

 تکر ح طخ ییمومدمل دم نوسان سال نالہ نايم ت وط

 رارکفوت یدروناو رس وا وط هد ره چ رد كمادا#ا

 ینا: یدک وا

 هل ر هس عفانم هدناح OEE نو کون رر

 شدالک اب ردقهب هندن رظن 4 طه

 ام رو وکشود . رد شوا مئاق هیلم عفانم

 یس رع وطاهد :
 رلتامنوکو . زامهلوا یدارفادومسم كتلمرب زت ح
 هدد رویم قفلو ا I < راق ت
 یدنک یتعفنم یدنکیرب ندندآرفاكتلمرپ یناهیهنکدا
 لوا هکروسلوا نیما هسزامهرا هدنسلامت كنتلم ی داعس
 . ردشلک هنلاح جولفم وضعر نالوا لطعمیسح « ین

 كتلودرب نوسلواهسرولوا بوسن.هرصع یناه کنوچ
 3 کر . یماضعاكادرب یدالوا كنطور ۰ یسهعم

 E سح و جا رلتامو رد یا و
 هدنفرطره كلاراد هکوب لاح رارلم هلو تاج هدنسهیاس

 اهد هدهبماللس ۱ تنکح ۰ سح وش نا ادا لود نوکوب

 نوکشود ردتحد ید یدارفادوعسمألا

 ی »و شلدنارب ده قرهلواهدس امر عساو اهد . هوا

 رمعع مالک هصالخ ردشلروم « نان رکیدکت یاضءا مدآ

 رلذاسنا هدتندم رضاح رود زاباشهنقالطا طال جاو عاجا

 هدنتسا یرادعام ندعاعحاو داتا لاح هحرد هحرد

 ۳ هداد كمدا

 ردهدنتسن یرنک كن رادحتتوق قالوا

 رب هلرخا ریبعت راز لردط ور عه 0 رطاخ

 ییاضورعم ِ

 ےک عودا ەداقا هللا نال رب تد رسو هجا اهدزار

 قرەلوا دعابتم نداقدصاو ابحا دوخایو درحتم نداب رقآ

 ندمصخ . ردتوتتللمدا رب یوق كمدآ رب نایاشای درفتم
 فو نو ی 2 ی هد د ا لآ ر نانلو قفتم هاد ءالا نداحا ندا رقا

 ٩ ۵۱ س هني
 یقارصعر یوق ك رص عرب هنشابكت كلذكر دنوقكایشک یللا
 نت ربع اداحادّتع كر ەلکەارار كرصن :عشب تردوتوق

 المكر دن وما كنارولوا ت وقرب قل رص اء شهدت وق نکل وصح
 نلک یفاک نو ا ا ی

 a لکشت ینایلنامء هرزوا قاوا لام ضرف
 E کر
 نالواررضتم ندقل ربا وب راهسلک هلاحهراتخم هرادا ررب

 ره صح تلر ھوا . رار یه کلب لکد یرب زکلا
 اوک كتوق كوب وب یراقدلوا
 روصت قانفشاش

 رخ تولق هلس یروصت

 ردق یرا۶ماوزرآ یس
 یووق نالدربا ندوروس- . زامهلوا

 ةعاما لعهللادیهدزعامز یک ینیدلوا مولعم یلثم رر دروق
 لی هللا وضو رب هدایز اهد یتمکع كننیلاع یا وخف

 یشدلراشمشیل ا ید ندنامز لیح كزءاسل .

 قسد هضق 0 ردعیطلاب دم اا هک تنم

 ردععا

 فال لرش تندم ؟ زرالکا هن ك۹ س ردا 2
 هرزوا قلو یلرهش اعط رانانا هک كء د رد هتسانع

 یببط رغ كالنامنا رلیلیوک هدلاح وش ۰ ردر
 ص2 کلی مش کن وچ رخ . رارونلو یهدنعفوم ر

 E E ولب وط هحهدایر هدر ر درج ا

 ا ا ا رد
 ع مت اتم مدآ ر نایاشاب یر ندکلهلاغوا

 نکاس لباقم کوب یک ینیدلوا كلام هقاتحتما قفلوا
 ندنقالخا ۰ ندنلاح ی کج 1 و كنه رق ینادلوا

 ا ی ولو كنه رق “لاها نوت ناتار دوش وح

 ندا بلح
 9 اب ES دصم e د تن 5 o گی <. ا

 ساسان كالرهشو تب دم .دیوک هدمدا ۳

 دعتسم هرصاسو نواعت هل.ع و ی هدرسامعم 7 عساو اهد

 تماقا هدوک ناسنار هلع ءاس . رد وب هدلاح رب
 هب ینکقوچ ردق هنندنسنج مهنومشاتماقا هدرهشنوسنا

 E ردق ا هسا شمردروس یسیدنک ها

 قوم 4 کمرتک هلوصح هقالخا ار 5 RG دک



 هتک = ٩۵۲

 هحردوا ییقوم IE ETE هاا شوا

 ۱ ی

 هح ردهلقلناسن او كال ادم كقافا و داحاندنالی عفت وش

 ۱۹و و ۱ یاس راو تام

 كرلتلودیت وقالا نوسروط هل وش دارفا هددارف | لاح

 چافرب ۳ دل روا تربص و طاتحا قفاوم یسماشاب

 رلرومداسحم وزاهقافتادتع هدن رل ك ر هلکه بارا رب یس» اد

 هاا عابتا «هبعاهجا تاباجما ود هدز نوکوب هیاع ءا

 زیلامشلاح لر هريو هلا لا ۳ وب
 كلارا یسد و رقف هک و مو شفا ۳

 هطق یسبنآ كنلم رب کتو . زامهلوا منام هزمرلدیما
 . ردیعاسهرتف وقالخارقف ىش قحهلوقروق كا ندن رظن

 كراهامرمس هساوا رتف ردقه و ود ردقە تلم ر

 جک را رکصندکد تبا هدلا یبیعاسموقالخا نالوا کوی كا

 ؟انقلخ انا سالااہااب یلاعت هالاق . ردز تاجو تناید

 . رییخ ممیلع هالانا کاقنا هللادنع

 ارس ر و تت
 ا >.

 هدوېش هصرع هدننابه کرک نف یش هلا یج درد

 را ع ا هلع لئاضف و ه وعم تالکو راذکمدت

 همان ¢ جنک جنب « كن وحنک نيدلا ماظن خش نالوا

 ب 2 هل نالوا دودعم ندسکرا هس رافتاسداو فورعم

 : ندنسههوظنم (یرب همان ردنکس )

 س تاحاتم بس

 مسر یراب و شحم یرواب یون

 تڪ یرج دز احس زا مدرژ ان

 تسآ زي نمو زبح همه یداد و

 راد رونارم غارح یدرک وچ
 راد رود ناکا لعشم دا نمز

 مدنهوس یدادون نشب

 مدنم ورب متشک هجناز هد

 تخ بالو تس دناب هود

 تخر هار زا نم تاغ نا د

 راذگ رد نانچ مهاکلیس نیزا

 رابدور نا نمرب.دنکشن لبیک
 مد هاوخ رذع ک2 تب وقع

 مدمآ ءایس ووت هاکردب
 تاحانم هجرت

 شح تعفرو ولع هنرللوق یا ! هللا یتمظع یا

 كد-رامشافو راب راکددم اکب «محاتحم یکی ! هللا ندا

 نس 2 رھ مدمرتک یش ر چیه ندمدع هناخ ل

 : کںیقح E ت دن كدرو

 سف.كدللا ریوتتهلا ناعا رون یلق غارج هک مادام

 .القازوا ندس یتسواسو كتنمل ناطبش « ىت ااقلا كمي

 توق کب نوا داہجاو ییس « تئارحو عرز ریدش

 هلا ناسحا اکب هدیتسهعفا تارت كنو كدرو رادتقا و

 .قوح كب ثداوح بالي « كسکوب كب دوصقم هورذ

 ا دم ا ات لس و
 ۱۳ 0 غر 2 لس کرک هوا نداسد نالوا
 نوسعا

 هاکرد كنم قرهلوا هاوخ ردع راکمک ! یراب

 هللا تب وقع راجود ین .مدلک هکتیهوا
 ندنسافلخ قاروا ینراظن هیلخاد

 لس



 تاداهعسا

 یدرلانم دیطا لولا ام لع یدر

 ف دعاام مت

 هک ٩

 | وماسآثیح ظ حالا ح مس تساو مهولدةاوغاا عم تز دعلو

 مانا كاذ لک ةراصع اذف ها ورا غلبام تغلب و

 كمهم هنصوصخ تاوهشیافبتسسا : نیب موهغم»

 بودا تتفاوم تقو رب هدن هللاو هناکشسلالض نالوا

 نها سدا راظنا مهمات ۱۶ هه | و
 تاش ناجو. مدل زاتعا نفع و
 «....یح هلسهراو كناسنا هلسس باش لاح ( دوخاب )

 داد و لا ۱

 يیدمهداادا ییاعم ینددلوا نمضتم كصا هم رت

 هماساوزسپساتب هدازو یربس راشلا د 8
 كنم هاوهش . ردقوغ وصادح هدست اد

 عیانمنوت تقو رب هد ن ریارب هلا ناکشییلالض نالوا
 هدسوهو اوه هحاس ولرد سهل رد |لامآ عرج ندا

 كلج اک كناسنا كرەرب ولا ص بوناق یصارتحا راظنا

 هت هدا كاردا هدنسهاس یلدنک [ دوخاب ] هلیسهقتاس

 لصانهسلسد . مدلوا لئانو لصاو هتاظوظح هلا کج

 .؟ رولوا

 هنگ ۸

 اوع رصت نآ مهرودصلیاغ شب مکنا اوخامه ورتنیذلانا

 .رداوهجبطاخم مجعراضم ندارا یه نور

 غارفا هلوهجم ؛نیص بولوا هدنکبس مسفنا کورا نیذلا

 هدننکح لمف نظ هلغلوا لعاف تان یلوالوعغم قرهلوا

e 
 دال وقلا

 qo بس هنر

 سینی لوا کم ) مقا گورا ) مور )

 RL ناوخا هن طاح یدک راثوا . ردلکد

 ناوخاه-ند ه یهیرلذوا كندبطاحم .ینعم تولوا مزال

 ك مارا دا رک یک و. وداع ندرا جا ط
 نوجما یبدلوا مزامو.دوضقم نیم یھ ازا ندنفرط
 . روئلوا غا_فا هل وهم لکش لعف
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 هر هرزوا ی رو ضد 4 یسانعم لصا ك ءرص «

 راتفرک دوخایو كاله تاذلاباب ازاحم ندرلن وب ردتمروا

 داره ی اعم قلوا باصم قرهلوا ضراوءو باصم

 »۰ ردل وه هورص هاغا وا یدععم عف بولوا

 ا

 ابو كاله کنوح . ردراو ریرق فعض هدرابع

 ینداوازاحمندقلروا هرب ,لکد ندقهروا هر قلوا باصم

 هدارایس زاحم یانیم قلوا باصم او كال ندعرص یک

 ام اف ل هر و کت

 تاصمیرهلوا نا اد یر یوا تاک قرا وا

 رکا قلوا

 زککیدتیا نظ نارو ناوخا ككزس : تی موهف»
ESراحود دوخایو كاله ین ریل دار كرم  

 E رک را وا امد
 دالوغلا

 هکردرلمدا وا کید انااا ویناو ا هزکدنک

 تک الف هرس توادعو نک هحرح نالوا دن رللت

 هسرلبدا هجرت هدنزرط . رولوا ریذب مایتلا هل زکتصمو

 :موهفمیلوا ارز . رولوا شملنا تاعر هبکرت ةويش

 یمابپ كن | دز هدنسهجرت كننکرت ( مع هوبا دز )
 سرادمهلرهدافا ناشیرب یک و هکروب رک هکملتسد رال

 ۰ ردن اس "ییهتسم 5 وا هجرت لوصا ها ر



 هنگ ۱۸

 لوطا اا تاک اک انل ین ءامسلا كم یدلانا
 یاعاخولع كنسدنک وشراق هریرج هلکن وب قدزرف »

 كح راش.
 تك هدیصق درام رب ول .

 ردشمهتسلآ كءاراختفا هاس ریشع و موق مظعو

+ 
 ردثسع ید هتک اه دا را

 رف. رولوا ققحتم هلیسهعااطم

 لح سراوفلاواو عشاجم و هاش بتج هرارز ۳۹

 نالوا لم

 ییعمهن اع لضاف حراش هدنهح یقدزرف هدصاصتحا ها

 دال وةلا »$ رد رلتشا هعااطم

 ءدلاح کیدا مانتغا ندرهسشاح یتقیقح وب فلؤم

 فا رم تب اشو ماع هنیماسم جا یر

 د او تک ىا ندرلن وا هدهدخا وم ییهءالع راش
 O 2 ک

 ۳ هام قدر ةد صفق یحراش 1 فا وم هدر

 كفل و«ندهدیصق هکوب لاح ۰

 تاما فو 7 اهد راز هلا یا دعاأم ییدسا لو

 هانم ییدلیا رکذ كحراش یخد هددهاعم نالوب هدنلاح
 وا ۲و لاحا

 رود له رم الو ا

 یاعم هد ضر دهاوش حرش كاك ر

 هدهلا دهاوش حرش ٠

 2. روناوا صح هاعم دتا رب د تح راع ها
 قلوا فطمنم هحراش ر کلا یبیعت رافن كفوف هدلاح
 )یر دا تلالح هنذآ راک ضرع

 لوغاهدو تلاغ دنلا فوک ةرجاهم ات ترض یلانا
 دحالوقلا

 هدر فو و ا ِ دن
 ردنا اضثا یساوا روسکم هلتفاصا

 کک هلا هحتق ینظفل
 : ةفاكلایف لاق .

 ۰ رسکلا رع

 ةفوک یناّوم بذشلا .

 لود نده وح هدعاقو ك

 ةفاخالاوا ماللاب تابلا عیح و ردشا

 هغی ۲

 ندا تمافا ق | ا كرت یر
۰ ٠ 
 » بيا موهشم ۰

 جم
OEردات دەل وشهد دعا  

 ۰ سامتق

 قلا نام

 «.ردفکدرلشعا وح رلیجام واهدیتد و هنالواهز كنون زان
 دادوقلا

 یسدنک ىر ندافرط رایجاعوا كناناح تبحم
 لئاز اک ان نیربسقمالکا یخد

 ۱۳۳ و اسم ر [ اف كنب ] كلوغ اد
 لاق . ردقلا هنلوأ رک ذ هد موهفم هلتهج یتسانم
 نم هذخا هلاغ : سوماقلاف

۰ E ىىملوا 

 رد تر

 ( راو یدعبام )

 نقاص هقسف لها هلوا ار یوک همدم

 ارور نوک رع هلن یا یاس

 ؟ وهای ردنایح ژزج یراکبید سه
 ؟ رده هل وس لاح كما هر قو یماور

 ,هدنح یدتفا یدحو طاطخ

 دوعس

e 
 هلس هسلوا رابغ فراعم لها دوحو

 هدا ضف ماع رد رد دب الایلا

 ؟ ندنناح ےک یراو فرش هل وهح طق

 ! هدنژیح ردمودعم هدددررو رم رد

ER 
 | ۱ ] هعطق

 هد دوعوم مد نو.لوا دما ندقفح تایر

 یحارع« نیا قده ! هللا و-راب

 اربک ےک نسیهاشنهاش وا كنوهال كلم
 e د ۲۱ نیزت هاساذ وح

 اذک
 نامز نالوا فداصم هحاهنم تداعس جارعم “هلل ] ۱ 1

 راو 9

 یسهعطم نشور : ىلع د



 ۳۷۵ هنس ییاتنوناک ۱۱ یو ۳۲۷ هنس مرح ۲ ف یس ر ادازاب

 ىم ا نایب و -- ددع

 رد راکٌفا رشات لب هنمالاسا هملع تع

 ژاتما خلاص

 ندنرلماعسرد زب اف

 ی

 ندنراماعسرد زج اف

 رینم یسلک یاوعبم داقوت فوعبم لوناتسا

 سا

 : تاعردنم

 تاسدا 0 هرس بسم

 اا و۳ Ae “O i e1 e یسایس قالخا

 فطاع ۱ هلم هن اعا 0 باهولادبع ی هلن اقتم تربغ

 و یا 0 ۳ ی هیلم ةناعا

 حس

 ( راز هرجا هتسو ) یرجا هنوبآ

 : نوجا هیبنجا كلام
 نا فا از و ۰

E e » 

 : نوجا تايالوو لولا تسأ

 2 ۳ لال ىلا
 ےس ج سر ]یر ےک

 زاعلوا هداعا قاروا نالدیا جرد

 حس کک

 : هرات راق

 روالوا اجر یساملالو هدکلزساعر قروهنل۲ هرابتعا رظن ینیدنل و شلدا جرد هوس ثیداحاو هع رک تایا هت ال اقم دا

 توا رد



 هرود عه نغ نالوا تفداضم هن راشدا

 :ردشعااوتحایهعفور فسوم

 .ردلکد لباق قمامیجا کو ؛یتب رح یا رس ناغارچ

 نالوا:دودعم ند هما رع لاوما تكاد یا

 یتحء« هدابنات دیا فرص نوجا یساشلا كيارسوب

 لخاد هدیمناف زمشدسنلو دزد ها نازکو

 هدنرارود فارسا « هلتفو كتلم هدلاح یییدلوا

 ۳ 3 ۳ تام ن دست دا وا كء دشمفج لدندح

 اما ینسهلئسم قلوا وولعم ند هرات

Sag AT FED SK 

 و هدب ر وص قجهفار هد هحرد ا

 هبهح تابح ی دنا 2 ۵ دب ا | هزرابم

 ۳۲۲ وا دنا هتک كن همقو ن دواش همش

 ۱۳۳ دوم ایغایفا هنلاس لم سلع كيارس

 هلقساترت و ندەرا ندا فرص

 فرص« لبو نوزواهدیریثأن نال وادناعهکج هلک

 تاقوا كتلود یالکو هلتلم یالکوو < ی رابتخا

 « ینسکپ هدرالو كنمهم قرب ندنسیعاسم

 اصمم بابا یارتف ندیا لیکشت یرثک او

 كمتا كرادت یسهداب یرپوک لقاال نوچ ا



 قلا

 ینی « هاکعامجارب قجهلوا بجوم یتیدوبجم
 هداعرب برق هتم وکح راو دو دن کم لر

eردن رابع ندنسنع یناملىشدلاچ ەل وب هک  : 

 یفتقم هل واهنکرت كعدق لحم یسرغوطاهد

 نوا تدوع هیاروا هند ن رک د ردق یی دلو

 .ردق و عنامرب

 هد اب هلخاد سک کی هبمالسا هیملع تعج

 ڪک

 هاکلحم كن همالسا تبدم كلەنس زوحوا كس
Eناسهلوا یسلاعت و  Eدد اپ هبمالاسا  

 ناو او یا هد ماست یسالتعاو توطس

 هعاتجا .یاوف یرنددیدم رود, كو کک لای

 هب ونعمو هیدام صقاوت نایالشاب هکمشار هدنسهسایسو

 روک ازوک تاتا ماهان رو
 هغلوا قده ا 0 شک اشک كب راقآ نيالا

 تاقر یردی ا تیم تیام و ینیدالشا
 هب 0 ِِ لکشرپ یک ماوع ۂموظنم هلا هیندم

 زوگ ۱۰ ق هسا هدرخادمع ییدنلو هدقلوا لخاد

 . یدتیا روهظ یربخ .بالقا.۱۳۲ع هنس

 ندربنجازاع ولوا رونلوا نالعا هبناغع تطورشم

 تعیرش هلیا یمهیحور لاوحا كرابلن اع هصاحاب

 ر ورد کل e یسهیسایسو هعامجا هفساف کن هبمالاسا

 و شه لا ید ادعا ت ا اه
 هدنس وه ك رکا US ت اخو و یزمتبط

 تاب هیات یسصانع مک مک رار و

 ر یسهعط راکفاو تابیسح هلهجووو اد وج وم

 هوس كالاها نانلو هدهفلاختمو هلباقتم تیعضو

 E A صو صل ا ىلعو کیر ند هاف رع

 ترج كقرش طیح ها مالبسا ند نالوا مرا

 القا یسهمهاو یراماسدیا جازتما هللا تطور ثمو

 . یدروسردتا یقلت ندو شاعر هراد:ا یزع

 هلي یایانمو همانا هلاع قیاقحء هسیا زمتلم

 حبس ترطف شیاشحمو كلام هور یلبخ ندهبناعع

 ی رلفدل وا یدادتعتسا تمعت و رادتمش تب نده

 او اش یار ا ا ا

 ندرل رصع ها, ر ومآ ا وا لحم ناارا .هددا صقا

 لو اس تادا ناو" شدا ی راطح یر

 یالود ندنراکدلکهل وا نود مدنفلا تی تاق ضا

 شوغارد هللا هنابیجحع فالامر یتیطورشمو تیرح
 یتشاک یتیطورمشم تاباحاو مزاول طقفو یرلکدتا

 همالتسا یا تعیرش هدرو یراکح همهدیا ردش

 روتسد ؛ كتفالخو تماما قوقح هلسهسامس دعاوق

 -هدیآ مہف هلشال یغدلوآ نامه هلهج وه هتتطو رشم

ESLهد ها یکتا مرام یخ  

 ۱ . یدرزوشل و هدنلاح

 شما وح و كمالسا ننه ید

 تطورشم هظفاح بودیا ممعآ و رشت یتسهبمهح

 هضبرف ندیا هج وت هنایدلابسح هدننمض ماوع داشراو

 دادیتسا تابیبح یشراق هلاتحایمو اضا ییهممم

 هجن وم یل اج صا (۰.. اومصتعاو) نوجا كن ا مقعت

 نید هدنرظن ,رادغاوراب كردیا قوس هداحاو قافو یتا

 یاسو هاق و ندرظن ءهوسو رطخ ولردیه قلودو



 هدا ها یدادعتسا كنم هبنایح هفساق ی زہتىطو رشم

 كابا سدسات هرزوا ناشنلد حرطر لدتعمو سر

 تاب جا كرك هسیاوب . یدرولوا نوعور یرروبج
 هلراتعا صهلم هشعابحا تادادعتسا كرکو هعرش
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 اتتساو "۷ یزمتطورش تلهو نط وو رقتسم ۷
 هتما صاوخ ناراکتح ناب قراو ضف حور نوچا

 هلتسهع ومم تشه املع هدءهرصو . یدرویدیا هج وت

 ها اسح قلوا یعاسههلاع تمدخ وب هدهجرد كجهتىد

 تک ع لوماتسا نوس هداساو هتشا

 : یدتا ES هبمال

 هب ونعم تامدخ

 ی شل وط

 سا ةملع تم هلسوژرا
 لخر سوسحیغو نو ردقهآ ویو

 یو هکیدلبا زارا

 تاعفصهدبودیا هداعاقرهلوا رسهملع تعم ینیضام

 . یلسهلوا لباق هلکملبا هسراقم یانداح

 تاس رب نوجا كعا رده قم

 یو »+

 ا
 هاکتسد كنهدیا تداعس یسهلح كرلزاسنا هدیرظن

 ءاقوقح هداشد» لمعرادو نالوایعاردو تاج

 دلو فاکم هللا هملا فلاکت قلعتم هدابع قوقحو

 ا تهیه ا قور یی رخ نهآ فالو نناراق
 نابمهلواقیبطت لباق هدنسهحفص رب چیه اه اک نانلوب

 هم هلوب لول یامت ایعطق هدر تج هقلطم تورج
 . زامهلوا هلی روصت لباق هدزمتهوکح یک یفج
 SE A روا ادا یاد

 ینص وصخ دح هع اا

 یسەدعاق ( هدض ی

 زىم ەش ترحر ندا زوان 2

 هقلطم تیرحت ندنکحهدبا اتضقا قلوا یک هراسا

 . سودا دلو یر هقش نددادنساو تراسا

 هلا هقلطم تبرح كزمتطورشمو تیرح هدلاحوش

 سیما هرژوآ ناو دکر لصف كدادیتسا

 قجهلوبعوقو هنر ندنفرط بولوا ندهمزال یتیئوتو

 ردعبط کج هديا جرمو جره بوراقبح
 ةداح نالوا قالطا هت رش مانع هدّتعل 2 كال

 ههعرش تارورض زمکیدید نامز تآ اجلا هلبا هم وق
Eتسا بس ندیا نارود هدننسهرا هعرش صخر  

 جەدى نیا هد 2طو رىشە یاوف عیزو ك سه همع رش

L2كن همدم تانفر لادا  Eد  

 ندنغ دلوا كلام SEU ها اسادتم

 ¬ ردادادح ی تق ویه كوچا مر یالود

 رشا تعج ردا اش را هتف رعم 2 دوسر یناهیه 3

 ید وقف م كن هقلطم 5 د رح هدفلکت رادوب نوستا هسا |

 E Ln تایر ر> نسح كن هبعامحا طلا رش هلدسح

۰ 
 ههصارحا هوفر اک ها هضق قوقح قاقحا ۱

 ید هل 2| ای ییرحودس هم كتر اا و دادینسا هممذو

 ندقل وا جاتحم هللا یرطف مایتحا هب هیوا مح هةمان ٌهوقر

 ماما بصز هدعرش ناسل ندنفج هسمهلاق هتسراو

 ا ا ققحتم یوجو تموکح لیکشت نلیدیا لاما

 مشو یوق قبرفت كتطورشم لوصا هسيا كنوو
 لکشرب 2 له رظن تلوئسموهفطو قیطتو لامعا

 تقفومو تم < هغ یلوب هرزوا نژاوتمو مظتنم

 دلربنابعا لوبق یراموزلوب یثان ندنسلوا شلروک

 تلاح رب نوا كملت هجورخ ندهیرشب تیعج
 تالقع مه رانا ندنعیدلوا یمد یراقجهللوب هده وضوف

 هبلعءاتت . رد و هنئازاحم "هلس كعرش مو

 (كلتسشرا | ) ی یضوف كئسم ندهمالسا تعبرش

 ههم تایسحو دورطم ه وج ولا لکم نم یسهساس قرف

 . ر:دودعم ندرانآ هدیابرا همیقس راکفا عبات
 ۳۶ ا نا غا ارظن ههسالسا تیرف

 هرزوا قلوا ناسناقرهلوا هتسراو ندهیستکعو هوامم

 (ةدحاوسفنم مکقلخ ) هدهرص یرلکدلدیا روصت

 یسهلیاج راریما ( ضرالاف فئالسخ مکلعجو )



 قمل ا نايب

 تىفلکم بولوا قوقخایواستمو لصالا ,ح هحنجوم
 هدرفر كدرفرب هل .دح قعلو فاکم هلا هواستم

 تاواسم هدعاقو هدلاح ییدمهلوا یصط ناحجر

 ( نوملمیال نیذلاو نوملعی ندلایوتسیله ) قجما
 عاما .یسیلاع او ( کشا ءاد ع مکعرک انا )
 لئاضف عون کیا هدزوا قلوا یلمع یرکیدیملع یسیرب
 نراس شورا لوح لباق لار تعا هر

 دع باحاو هلالضو لهج باحا تفرعمو مع بابرا

 . رد راشلوازا 2 ءارهظ»یشراق هروحف و یب بابرا قحو
 فّاطو كنه رش تم کردند رظن هط وب هاا

 یسادمص نامرف ( اهلهاللاتانامالاواد ۇت نا ) یسهلاع

 هقحو لدع باحاو تفرعمو لع بارا ها
 هتعرش تسایس هدهطق ویو نیما اما یعوآ عیدو

 مدار یخ صفا كعا ارتقا ندسا قوت هد

ASهدکعا ۳  ERD 

 نیبمعرش هنبه دعاوقو ند ناکرا هع رش تسایس

 .هظفاحهجرد كوص هدتلدعم یایمو هقالخا نساح هلا

 عرفته هيه رش تادامجاو نوتفو مولع یک ینیدلوا راک

 هکر دن وجا كنو ردرورقرو تسرس تاغ هدن ونش

 زواحم هقوقح هلیب كصخشرب لسهربغ ولو ندتها دارفا

 نده تو كنهبماع هلسهرایو یهسمک رب ندا

 ثاسشآ هنعنه 8 "یداو هنط

 . ردیا عرجت هسلوا هلیبهفیلخ

 یندلوا شمریو هناواسم هدعاق كنه عرش تساس

 هدنلمعوییس تالدامم كنه رش تم هلسسالود تسها

 یذلک اوت[ ) بولوا راکشیاعر دیلاقوف هنزاوت نیناوق
 هضواعم تالماعم راسوارشو عیب هحنسادوم ( هقحقح

 "یضارت یک ضوعیلضفو شحاف نبغ الثم هدهناراک

 ندنکیدلب | عنم ۳ یابسا ندا لالخا یهیعیبط

 یخار هنیلغنو مک هفنعض كنیوف تفور جبهو
 هلکملس هليا ساع هنیراکفا تسیلا وس ندنفیدمهلوا

 یهخش ر نابلیا

 تیدوح وم هرلناسنا نالوا لصالارح هدنامز نع رار

 هلل را هعو رشم "یعاسمو هسزج هداراو مرالتم هلن رل هصخش

 هام ی رل هو رمهآ قوعح موم هل ا تا صف

 2 و منا رک ور کاعرمش رک ندا
 هدلا وحا كندا جاس 1 ی راتو رګ ندهص وصح تا ۲ ا

 هدهل اتم تعضو ید هل را دل اس وس هبع رش تساس

 رول 9

 تبعم هدرا مش ر اظ هک ردراکد نایاش هدیماروش

 مکح ) اوهراعما اس و و او کانلمجو ( هل رشا

 جد هب همس و هب رصع تاسف ماطر هحدلح

 فرات 2 ات و رش یک یا هد یصورعم
 هد دم ی تع ,|S هل و_صح ساع و

 و تار تا ااا نکس تبحو
 رار هلقماجافندع رش تافتلاو رظن ساسا سنو رصنع

 هجورآ قره وایرعم ندهفالخاو هملههستکم تابع

 دوسا ىلع ضیالالو فررعیلع
 هلع حول ناو یومضم ی

 هجو یوم ربه تلالد كيهبنآ رق تانا یهدنقح مالسلا

 یمحعالالو یمحعا لع

 ھل رش تب دح ) یوقتلا الا

 ت كفلناکدازیعب قلتارقوتسپ ۳9 كسنولس هرزوا

 یک کیدم 4 دیا زوج یسلیبهلوا زایتما تدحو تهج
 CEN ) نالوا دنتسم هتساسا تیموقو رصنع

 شلوا حودقم ًایلک هدنرظن هیمالسا تعیرش هدراهقرف
 مدیر دق نایاشآندرطنرهطق هو هبفا کلاغ و
 راو
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 و تاس اقف و هتط هرشم تااجتا ه.ساسا طاقت

 هدنماهها شیپ كرانالوا رادهفظو یلک یزج هدتلود

 یجهدبا ماراتسا كنطو لابقتسا و لابقا ملو ىلحنم
 هینوناق هوق كرك هلتهج ینیدلوا ندننایضتف» هیلک اصم



 هفض - ۱:٩

 ران ا زارا هدهینناس ماهم وللطو هیارجا ُوق 2 2

 شوغآ رد یک لاح زرح كنطو یاتبا هاردیا تور

 ندل لازم و لول زده ین صر یاس رمت طور مم یدلیا

 هدیش هدنروصر اس

 كن هیمااسایالخ او مواع و هع رش دعا وف هدام زناع هسا

 راکش ردوهب ی وزل یا و

 E كياماع نلكم زال قلوا یمتممل و رش هطّساو

 نو ا CEs كن ةمالساتما هاو

 راکفا الخمهتم ندفزطر كردبا یعاسم لذب هننادجو

 راک ناکا نطق رط کارا رقاد ک ات تاعط ورم

 ا ے را یزبندهتس رو کک کت هغدلوا

 السا توام ندا عقوم زارحا هلا هلماک تیدوجوم
 نالوا نشماکخ هنس هب ولع یابامو هیمکح تارن دل كەم

 ضرعهمارتخالی راظنا قزەچ| یراتتساولوح هدر

 روت یاخ حور كنهممالسا تفالخ و هاء تلودو

 یراقج هلوا رادهفط و هدلمعوییس نوچ ا كعا تمدخ

 تر

 كلهمالشاتناید 6 ردن داوم كج هلدبا همش چیه
 مارا داغ اوفو واع تاق ینالعاو:یاتکتا
 تمالسا کوک هختلقا ةمالسا را . ردشلک

 هدایزالا همولع رشت یسانشق كنهثمالسا تام و و

 . ردشتلسهلوا نوعور هدهرونمزاصعا ییدر و تا

 راو ا ي دار کو تما ةن ونف و مولع تانمش هامع تلود

 كنابورزا اربغا نکیاشغآیلامتو هوکشنالعا هدننضام
 هدهرص زا یسداللشاب هغلوا هاکنالوح هنهملع تلااعف

 هک ولاح وشمرک هفقوتءرود یرلهملعتلاعف كرابات اعع

 هیدنضضح هلاوجتدمرب یناهیه ناکهفقوت رود

 شاو شاوت نت هلوا تلخ یتع ا

 هک لاا یهمزالذلاعمواع ق وخر ىدە اع تبئدم
 ناهخ ةناخشکرب ینیرب یهالتفو ندوات و طز وب

 نا وف قرمشم كفالسا و اماع نالرا راوازش هنفالطا

 یسلاعآ جا رعم كنة ماشا تدم هبماغ سرادم نالو

 مش هدف ۳5

 قلاانات

 هغعام هل واج رخ هدنتسن وزا هتل ود ریاکا "هلجا قجهلوا

 ىلا نه نطو نالوا لتنم هک ا فاغ یلاحر هع الشاب

 .۰ یدالاشاب کما ئاغ
 ندزلهس ردنمنونفو ماولع نالوادئاع هتل ود هساس تاح

 كج هلا نیمأت یتاهةعاعجا لاوحا یک ییدتبا لوفا
 هقف یتحام نوت كهقوقحمواع ید ندمولع نالوا

 لوصا كلبلج لع ندیا اوتحا هدشلا یسیلاجا مان
OE)و  Eتفوالح ندنخدلوا زاملوا كضاح  

 تاریخ هدنجما هرتاد طبع یشذلوا شابهمل كن همالسا

 هفماقابهرارظن كون وسءنمهللاع سرادم نهزکب ه هغامد

 بقعا یوه قراعهمیمحآ ءدرلارجم فلتخو ینیدنالشاب
 تمدخ هف راعمممعت نوک و هل ا ییدنل ون هدقهوا

 ۳۳۱ فر ندنشک ات نالوا کجا
 تلاتستوه نالوا راح .یما سرادم ید هاب رابعا

 ۰ ردهدقمامهلسروق ندجاتحا هس وامم

 دز نالعا داد

 كاا رظن صن هناشع نسحت تللو لس

 ها ا و

 رد تعم هنسهبع اما تال e هلع تا

 ورد سه ° ا ندتط و شم

 كن امعنطو ندنفیدلوا شلدبایح یعوزل

 كمال
 فاقوا ندتهح ر كان رادنم نال ووه دندا ھر ا

 هواك ندهاظتنا نالوا بولطم

 ندتهح کیو هسا رر ادنم صح ندور تاعا ا

 یلوصح هد4مالسا

 قدتطن تیتر نسخ ر هدنسهسب رد و هیرادا تام

 كج هل هلو ا یلاعت هاکیلجت هن ونفو مولغ ولردره كرهلدنا
 هلباهظساو وب و كتا عام لزب هنسنقرت ةدنروص رب
 ل رک نالو نوفدم > شرالا تف ی داوج بد
 هنعالینتا كنهعدق تور و نالوا كعد یر ندنکلع

 طئا سو كلوب هکرینیروک هدبوجو هجرد قملاوا ته
 ۔ ایا یک ااص وصخ دزمک اع نالوا تلادمم هلا رععا

 ردفشا را ةت واو ا یقرتو"نسکعزاب ۱ ی ہالی شک

 قحتهلواراذعفا دز هضم ند تاتو ر 9و و دش كنم عن و



 قطع

 تا فلز هم اس هک اد و رسم د رڪ هسامع رصانع جا

 كنءهروک دم فّاطو لاما سا ا اب ین ینیدل وا راکرد

 هجو كيوجووو ندنراقجهلوا بطاخم هنبوجو باطخ
 هدهع كنهمالسا ءاملع یفوط ند غوط یل وا

 هام الود ىو ندهشد فئاظو بت رتم هتیرلتبل وسم

 هدنسه ر اد نوت9 عرش ا | هنسح تس ر ناشدقاب هنسدءاماع

 - هدا اضفا كملبا تردق« ردح ههمهم تاص وصخ و

NEتدحو هدما لوا  E Eتھ نوجا  

 ییطف موزا AEE ماود کن هیمال سا اع رار وک

 یس هع و هر وک هشردل وا ناشسند هل اس تامدعم

 كنهمالساةملع تعم مالسا ءاماع نکسمتمندیا رب دقت

 یا تد ودعم و هده سز | د ودعم نددسهعسط دا رفا

 دارفا یسعا سم لصا ك: 2 تولوا ندو تل5

 هصالخ | یدل هد یعاسم وب هکر يلم زال قمل وا قفاضم هنسهش رص

 سراذم ینەلعف "یعاسم بولوا دباع ها لوف هجولشاب

 یحالصا هدنروص قفاوم ه ضاح جایتحا تب هبمالاسسا

 ۰ ریاس هل وا ف وطعم هنسهضق

 یمأیس قالغ
 و فرع «نسایس . ییدا كنيريمآ هیدایس هر

 هاب اد وضقم ندهک وچ کما نناو
 و و هدنلامعتسا كسم رابع ( یاس یقالخا ) نالوا

 هدنلالدتسا كموهقم و ماع نالو بولطم ندننکرت

 : نشد روک لاکشا و ساب و

 ییدلدیا تح عوضوم قالطالایع ۰ قالخا

 یر هح ور تاکہ ادرف دو لو ی

 ردا اقف ك د لیدر و لناصف را
 كل و للم. ید هد ( یماس قالخا ) یک ینیدلوا

 لامفآیراتخا رتعو یزامخا اردک اا و 3 <

 ا کک

 دادعتساو لماکت تللباق ندتسهطف يسهم ومع لاوحا و

 یادت لناک و لات ص اش

 ربا کش یا نمر اح مسن كاا و للو

 فتاظو ميسقتكفالخا لع ات یا یا

 جردن و لخاد هدنناب هیلم و هنو هفطو ند رالف

 ب و
 سکعلا دوخاب و یافر

 دارفا مومع یعوضوم و لئاضف كقالخا لع هدهسیا

 یلاح تداءس كما وفآ و یتیدلوا لماش و ماع کش سم

 یاوصفكتسدمهدلاح یتیلدنلو طو ص هني e ا

 ا زونه هلس هدکلام یو لصاو اد

 بئاصم) نالوا روهشمایلا وتم همش و بیر الب یتع ص و

 ERASE هنسهع دف هدعاق (دناوف موف دنع موق

 یخ دوخاب و یتسهسایس تاقر و هدم تالماک 7

 «هبرطق بهاوم كالع نه هقشب ندهعوم دعاوق

 هدهص وصح ماکحا و ا هروک تا اا

 ا ع و یر

 قیمعو قیفد هللا جم ینایدام و تایونعم « كنيساس

 قالخا ۰ دلم رم نر یعبط یسمل»

 90 تم نام ورا عا

 . ردیمومع یانعم ر یاس قالخا هصالخ

 اف رع دم ۶ انا ا اه و تام
 ی زا لس و و یکتا و و اعم ااماصت و

 قالخا ماوقالائب كلكم ۋا : هوم

 عقوم كتلم هدكنیربعت هیساس ةر یک کیدا لارا

 یسهجح رد یتساس

 دوعص هاحرد و ماقم یییدلوا دعتسم هاب رابتعا ظححم و

 كناصونمخ و داوم لا نالوا مزلا نوا یسالتعا و

 رک هوا ین ام اکا
 ر کا راتحا مللوطت و باتطا هدش مت ةا

 کرتص و هما اهل لک ( یناس قالخار
EERE E2 زوج  

 هعطق و هب ا مپ یهوکح ییندلوا ال تام

 بیش نالوا فوت اراعا اعلام نانو روک دم هدتس



 ٩1۱۳ س هغ

 یسیسایس قالخا یی ندنوب یردقم فصو و تقال
 . ردن رابع ندنسهجرد

 تاد وح نالوا بحاص و قاس هتناردقم كتلم رب

 ۳ ا ا را ی تی وا کش

 هقرف رب هکن وچ بول وا مبات هنتردق ايو زجع دوخای و

 هدوح و وهلو صح ا كن هبق رتم ربع توقر او هرونم

 دود هلا دوفو طو رش ىدا رجا كلاحو لكش ناک

 ؛لالقتسا بح ٤ رح سح هقش ندرلنوب ندنشدلوا

 هوشن «تلادع قابتشا .تعفنم راضحتسا .تسدم قوذ

 نطوبح « تاراقم لم ءداحا رکف «تیاتم ۶ ماکت

 كقالخا مراکم و كنایونم قوج رب یک هراس تی
 تیک | هسزلوا حو هدنسهعوحم تثیه كلم رب

 لکش « هددت یاصه دوخای و دوج و هدنسمز اتم

 هنس هاج كفاص واو ا لوح و لک تم وک

TCIرو او یا  

 هدننالماعم نالوالللا نيب كتامرب كنساسقالخا

 یسهبمطع تار ۳

 یاس قالخا كن

 -هسامع تلود هدهبنآ تالاقم یاحرد

 هک کو هدهقاسراودآ درک هلن راتعا

 هدنددص یتبثیحو عقوم لودلا ناب هدهرادا تیطو رشم

 قالخا كتلم هدهلاقم وب ندنکحهلدیا لصفو تحت

 حیضو یار تیس كنسهرادا لکش هلا یسساس

 . ردشمللق افتک | هللا

 هم سرهمرد ندنآ ر وهط هدهسنلارف قورت

 هدنسهداح رەرەف نالک هعوقو هدایناسا ا و هدنس

 «كراتلم وبشا ضارتعا "هلولو نالسکوی ندفرط ره
 رس تو روتر لس ااا اش

 روش تو یرافدلوا ناماق

 هدوحو را و لمف رب ه.هموم تاداح هفام عم ۱

 و ییوصقم تمر او نکا

OEE 
 دا رطفاع اد یسهبدد و ام. توی, ردو

 قحانایب

 . زریلبهروک هدهرتلکتا نالوا الجم یال هنسارف هلو
 ۱ دعوا اا تموکح هدربلکیا

 ۳ ال یهدهرادا تایرظن تموکح تئاظو هک ریلس

 تاثشت كدارفا نا رقم تم و ی

۳ 

 ا زتو رر

 دردم الف حیدوت ارم یسعاسمو

bbقئاطو ك:.وکح نوچ ا دوصقم حیضوت هل انم  

RYE۳ 0 وسز و هرس جافر  

 هوالع هرز وا قوا علام ی راعا عماح ی.دارفا

 كدارفا )یتم و و هسدول دیا e ندد وف نالیدیا

 )خر دهعاد هرادا DEE ANE ىنسەلب اھ عفانم و تینما

 زریاپ هدا فا را هدننر وص

 هم.ظو نالوا عودوم هنس دده ع کلم 5 هدر دق و

 fk ا ج سم ۰۱
 یقوقح هد الخاد و ندادعا ز وام احراخ ڭتام دا رف

 یتس و صم ندالح و تر a كنب رل+عامجا 9 هر هد ش

 همادا و سسا یت انما ها سانعم نو ی ا كعا نامت

 ۰ ردکعا

 ۳۱۳ لاصستسا كاتلم,ر,:تموعح هتسا

 «هعسط قوقح که دن راجم و عیانص.تعارز نالوا كلاسم

 هل طئاسو لپسا و عرسا ىس ەر واق 7 1

 . و تالدام . هدحراخ و لخاد و لا اب تح

a 
 ترابع ندقاظو اع هلم دارفا یسورایا ندنو هسرلبا

 . رولا

 یا وم هاب روصتم و دوج وم هدا وب ا

 عطق هدندم هارهاش هم دارفا هر ا هلازا

 لاصحت-ا یب راک شەو هبصخش و یقرت لحاص

Asوش اعطق نوجا  

 هل دمتم Ss م ردتلایلعو دم کا نوکوهک ردلکد

 اث اسو هل روص وش دلدص2م ول هس مررالفانم

 هلیب جات هبعر و

 « راردیا هنارا یررالاثم قالراب كا ثنهدعاق و

 «تعارز ثكنسهمس موبلا هک زریلبهدیا اعدا ددر ال

 هللا روما قتف و قتر نوجنا یسیق ر هد راجو عییانص



 لاخداو عضو یغامداپ هداوم ینزج یلکو لاغتشا

 هنف رصت «همدط قوقح تل اقطم « راتموکح ندیآ
 یدارفآو زاغملبا یعاعتو لود نما یشفعا 8

 امطق ندداجما و تبعت رکف و ندلمع و ىت ی .
 . ردراشمفار روحهم و مور

 ةدعاق كما جاتنا یررض نبع طیرفت هلبا طارفا

 لاک | یسهاصا و هرصحنم هفیظو هلیسح یسوا هلک
 هسا نازح و  نطضم لصن یا مود

 تموکح ندیا ریثکت هلضف ك. ندنموزلو دح یتسهفطو

 . رولاق نادرکرنس و نرطضم :هدلوا وا ید چ

 هدل وطاا صوصخا و E هک ی.الاق

 و یخارا ه كنهءهم هرا تست ردق هه یدمش

 :هددمتمقوقح مدنس# وهم رخ لا ومآ هد# و ۳

 ولو هد ااکش و تاجا ع یک ین دعا
 لامکسا هدلاح ییدمما فاعسا و لوق هلهجو ینواعم

 یبادن قوچ رر یتبقح او یلعج نوجا یندامس و ءافر
 ربا رب چیه هدردق هیدمش و شمالا ذاا تاثرشت و

 یموکح هدام هلسلوا شمام هوس ی 5

 ندکمعا یتلت یک هیوامس تفآ رب ردتقم هعاها یتدیدهت

 کد دقوقح یدنک ییررض و عفن ینزج یلک و

 لا ندکملآ را تا هد بقا فتا
 . ردشمالاق

 "یوادت هروک اک ا و یوم ض صخشآ درج
 هسایس قالخا ارهشیرک ها رشت هلضرغ یرادا

 ر را كح ءا اقم ی کک او و

 اعمتحنوسل وا ادرفنم-- كدارفارازیلکناهکزریروکلهسیا
 قموکع دامام و رر E دیاقا
 E TE و
 . زامهشب راق a "ءانس هدادعتسا تلیاق

 هدتموکح تا ارجا یو هدنلادع میزوت یدهاقهدءرت

 هلماعم رب قع رغ دوخاب و نوسنلوب طیرف و طارفا

 و

 جوا كنساسس قالخا هدتام ر لاح و هتشيا

 دا

 E DE راودافس ان مم هسیا هدزب

 سسخ كلا قلخرثك ۱ هدکلاع طسو قرهلوا ندنجاتن

 تج سه ك اد هلس هدهلماعم و تعنصر یلدا و

 كرل 5 E ی EE یت واعمو تقفاوم

 كضيضخ هدسایس قالخا هدوب هکرلبا یر یار کم

 : ردلاثم ر ۹ ن زح

 هک رداع و حضاو ندهمدقتم تادورمسم اذه عم

 ییدروک ندتموکح ردق هبیدمش كتلم ؛لاوجا وب

 هدتلع ییوادن هلدسح قاوا یسهعیط هج كن الماعم

 3 E جاو كما ۳3 AE تا ارج الکد

 دحسأ ج

n 9g) a 

 هلب امتم تریغ

 هقراخ تالمکت رانا, ییدتسا نع هتساسنا ناهج

 یهدنتهام « كقح هدسدم رصع جنم 5 زاتم هلا اع

 مک ت ل ین هبدام توق اهاذ ها هب ونعم تولع

 كرو کلا نکرولک مزال یا نازرا هدنسهنالداع

 امناد تیرشب اعو ینیدلاق بولغم وشراق هنبرخم ریا
 کلا فداصت اوا تحد هکر رو فاو

 هل راهب رج نا رک ك بب یحآ كيندیا قبسهدلئاسم ضعب
 كشيا نالفهحنجوم همانهدهاعم نالف الثمو؛ كدنرکوا

 هدایز كا نوجا كمل هلنید رولک مزال یسلوا هلیوش
 هدنتهام كطافلاو ف ورحهدشیاوا یشنالواداتسارادم

 لفکتیراتهظا كنا 2 ندیوضم قح نان هلزک



 ات ی ۹٥

 كحوک ««هدنسهقراو هنکحهلک مدال لوا ءیهاظ توق
 كقح ر یناهه ناشو راتوق اهم نآ یه هتراشارت
 زع رلب رحم ون ! كادلبالصاح تعاتق قترا هنج هم هوا رم

 لوا كا هلزمتعاتقوب نالوا یعلاا لوصحم كاو
 َ ت

 كما رودقم ف رص هتدس زر دل مهب دام توو ارح وار

 ا یمکح و د ر هود كرذيأ شب رد یموز

 دا 2 وغاو كل و هغلراص هما معرب

 یک یالع. یاس كرلادص ندا و یسن.وم ناتم

 ید رفل د كنها نکع

 هنارکن اهح ندمشعرب هاتف و« راناق یهدزع ناراعط

 زماصراص

 ۰ قدالاٌشاب هر وا دلم هلکمتمشر |

 ناراةتح تلودر

 ى ناهحو. یزمغاراو یدک هز هدلاح ۍیادلوا

 هزعرزوا« لئاز رودنالوا شمردووایزءدناب عفوم

 توعد رلهداح زیگناناحلخ هل واءد رلهمقو فسوم هلب وا

 ندراتا : هتل شا

 -هنازادنارب لکشم تریغ كز ورح مظاعایک رابلع جاق

 ندیا داقنم هنسهبولع تاحوع یرازکد شیطو جا هلبرا

 هلو قاسنح نهرا ناتو  كنعارب لناهع
 یدک هدزع رز کد یک و ته وا

 تلدر TT ن دوج وم هلس هدزع رالحاس

  راسوراپراب هلتقو  هدتسبل رپ

 ند زاغ وب

 نکن نیزح همف وو :هکردتفک یسملب یا .موکحهب ةف

 ندنکهروب كتل.نامرهقوردق هنساف هققد كوچ كنا

 . ردلکد ندراتبیصم كج هل هقح

 یزپ كزمدادجا. نوسلیا رو رپ ی رارب؛قح بانج
 ذنلتم لاعاد یر كم را « هرات ندا ییستم اعاد

 طقف ؛ ردزمقح كعا راخفا هابراهفح لاش نالا

 ندراختقاهیا دادجا رام كس« قحوب: هکزریایب ییا كب
 نالیروق هدنهناخ هلردپتورت هلبتقو+ نم هلوا یشرب هقشب
 كا دادعت ی همعطا عاونا کهدرلهرفس ناعذطم. فاکم

REو نه اف ها  

 . ردنوکوب نوک

 تصور 1-3

 هیون

 Iw هراد

 هدهسنامع دارفا بولق ا 1 یدادیتسا له سو اک

 هدير رک ۳۳۰۱ N مر« لو وس

 ۱ كي ندنکیدتبا طاسا شح هلا ءاشا ص وق ضفرب

ER۱ كزمهلاح تاحاتحا نوتب زمغیدالشاب  

 21 لاک | لزمهعاعجا صقاو نوب ییوهت
 تاعش نوت . قدالشا هنمشیلاح ندرب ندف رط یه

 ا دا صوصخ هتسودنک كلود

 ۲ یزع راحاتحان و « زعدنکی دنک هدزب هدهرص یییدلوا

ESE EEا یا یفدو 6  

 ۳۳۳۳ لا e هچراخ هدا نداد
 ۳۰ ۱ ۱نوتب ىا عفد یارمضم نالوا ظوحلم
 رکنوج ؛ زردپا لوق هرزوا قلوا ترورضرب هدنقوف
 هر هظداسحم عه قا طا لوا دلا كن هحغابرب « كکلمر

 فلت چ وا

 نالوا بحاص هرلرهش نرم . هرلاحاس عساو هدهعطق

 رظن كارمتطو

 اا ندزانعآ رواج هيرا

 ۱ اع هسلا یسهظفاسحم ندراعا یامش

 BES دعا هس هج رد صهر هوو هد ی هب رح

 E و. ریفو هیشهنکج ور نما

 دارفا نوت نالوا ششءرکوا هلرل بریم یحآ رک لا فلاس

 ییراکدلیا ارتشا هبهلم هناعا ندنه ندفازوآ كام

 «راته هاراکادف وش؛ زب هد کمر و هللا نا )۹ لا

/1 
f 
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 ۴ رد قره را یه رک رم هراورب نطو وش ۱

Eهلا قمالمالم هم را رزم امام كب ه دنه  

 وشراق هنسهللح تمهوش كالم : زفحهلوا رختفم

 هوم نالوا دا ه هنب رخ رب قلاربل نوع ست سر

 نوچا كم وا یغیدنلو هدناننشا یک هن كنهسارجا

 ۱ هل ران دنا باما نوک 4 هنتمحا هب زا وم نان وععم ج

i ASS SE 
 -ربخ یی دل وا 5 بد هس تک کک ی هلراقخ

 ۳۳۱۳ نوت ترج کا نرخ ووم کلا



 روک دم كني زات رضحاشا وح الرطا ه رح طقف. یدیا

 نوا تراظن هلا دادرتسا ندنات وعیم سلجم یهجدوب

 هدنزوسجما نمهبرحم,تالمکتو ,هنملظنت هجدوب,رب ناک
 قابس ییمنشت هو رفنو صیص كناابم نالوا یعوزل

 تالات نامر مکیدتیا نایتقسا ی راق دن رنک جا تو

 ترعر_ هتام ته هتشياو یدلوا حارشنا لدبم مهساق

 قرهلوا داحا لدکی هلو كتامو تل ود . مديد هلباقتم

 تاصوصخ یسشلاح هلعاح « هلسلام هدنروعا نطو

 تارع كتبطو رشم یابوط هرجشاذهمم و ند نم هیلم هبیجت
 8 دم E داره وشود یخددلوا ندنسهبلاع

 هلا اعد هتسملیا لزانمیط ےلر رب و لا لا هلراتتف وم اباد

 ! دلا تف رابه ندنف کا ۱

 ALE فلت دواک ف شاطکش

۰ 

 هلم هناعا

 زارا ندفرطیه هنما یسهیام هناما یامع یا ود

 قفلوایلت هرس و رخف هنا و رباط و تا هاظت نایدیا

 فارتعا قح هدنرسهورخف ةحاسوب قحا .یلک مزال

 راتاو ر 3 تايهاظا 9 و هد تقمقح رب قحهنلوا

 دل رحم ربع ته رب ا ندودااي هلو شو ناش لاک

 خف ,ندنزلاجاب ید ننک ۰ عامود ندیا لاقتنا هنلاح
 كلاس هدیآ هداحا تشح تاتح نو هلق رط تام ر دتا روض

 ٩1۱ س هفیخ

 دلی روسپماتملک نابتشهد

 تم زا نا وا زارا ردق هیدمیش هدیاو

 هلناسا ر نایرع یتقبقح هرزوا قلاق یقاب تمرح یهدنفح

 نالوا دراو ندهلع نالف هلبوا هسرلک مزال كمشایوس

 شویعكسش نهلکن دهبصق نالو هلا شورغزوبحوا

 كس شد یحمدیا دهعآ كتالو نالف یتحو « هلا

 نوسلوی ر تداع ؛ضهلدا هلازازع رج فعض هلبا اربل

 زع ور .زام اباق تلذم هشرجونهلا یعاسنالوا ندنلیق

 E و ها و ای فا اف
 . زی امهلوا فسا كيهفطو راب و نا هلکو

 قیفوت هنر وشم لمم « ۰ ر ولوا لوک هیالماد هبالاماد »

 ید لباف ا ا هظفاحم طبع ی رود ناجک رج

 هنککا كضصارقف ؛ تربع, نادا رص هدید ورو

 راد کے چادر ك ر را لاک چوآ ا ناچ هیقاوط اہل
 یارطضاونینا كنطو هله 1 مراکز . كح هدبآ

 ۷ ناو ی راقالوف یش راق :هنهاب نا .رلضاع,تلتلم» ها

  كنطو قرهروف یغوط هک فرا ینلا اس

 -هرابجو 3 یرعوط هنلئس هبصان _ هجنمز یو <

 شاضحهرک وصندقدن الربف وردی نوت هرس

 كييراناج ء ندنرالام حر اتکنز ناحاق هنماشتحا

 هک للو ا هد هج رد كحهدیا قلعت هنمسف نلییهلسند یساغن و

 ۱ نیساراب هشرا

 هناعا و : /هنوشود هرکرب ؟ ردکعد هن هیلم هناعا

 كلو بتم الفدر نادیاپ راه« هی وکر کلم

 ی شفا ینو لاغير نالوا یلفطاحتا هذ کی
 تابه TIE هع و ته « هناعا و . ردلکد هناعا

 .ردنسهناعا رب یشراقهنیدوج وم aT ,هتلابهع و

 هدنسهناعا لو زوم ناه « هناعا وب هلنا رابتعا وش

 هلتروضوا «یدردیاوزوآ لکوک نوجا كنآ .نمهرکب
 هران ودام یعاق را, كج تالا تالا هکیدریلس هل وا ناهطم



 یفه  ۹٦۷

 یتمج هيام هناعا یی یغوط اهد . نوسنامریط ییغوط
 یدنا لعا لکشت هلما عم ناراک ادف هلم ةناما

 دلارتشا هت "یعاسم و هدنروصر هناراک ادف ٌهققحو

 یرهرااوب یتحو «راتریو هراب ههناعا و . یدیا یلدا

 قابتم ندنلیریو « لکد كنهراپ نالیرو رانایالشبقل |
 كغا راک اد نلت و لالا هرامتعارظن ی رادقمكت وار

 قلارمل كر ىلا الثم .یل 7 2 وا OY هروک اکا یمهحرد

 ؟ رونلو هاد چاق هدزب ندولرد و ] تور تحاصر ا

۰ | R 

A 
 ل ع و هاد زو ردع د

 نیو و ویو ساربا ك نوا قرهلوا لاحم

 هساوا ایل كن قرف نالاقهدیرد هنغج هلوا ارل ك نواوب

 هک هقفو.زکشا ماهناهلا طارفارکف ی هدهناعا
 ینداعس کلم 3 یتشدعم ڭا هلا ا ربا كسقرفنالاق

 هجا دب !همل ع ءانبهنب رز وا ساسار یتفح ؟ر ول وا یم لت

 لاج شو یع نوا مدا رب نالوا تلا هشورغ لا

 نوا هد نالوا كلام هیاربل كم ىللا هسیا رویلس هررو

 هدبولواها ویرک آ ۳ ردلملسهر و هج هاب وایتسارم) كس

 یواتتم ةة ك نوا کش لا ین هوا كسلا

 كتيرمش رک او .غمدیا راکنا یهیضایر ُهدعاقوب هسلکد
 قچهملقاب ههضایردعا وق هدلئاسم دنا هنسهبعامجاتابح

 كسیللا یشراق هشورغقرف نالاق ه ییشورغ یللا هسیا

 هراستعا رظن یتشهد كنارل كسقرق نالاق هییارل

 لد ا وم اتع یم ات یا
 ۰ رولوا قفاوم اهد هتلا هدندن رظن

 هدننش قلراک ادف زمکیدتیا ضرع یرب ندراقوب
 ربلا اولاتت:نل » هدنددص تقالل هنناونع قاراک ادف ویو

 شمرتسوک تمحو تربم قح بانج.ردیک ییبطقلوا
 یرادقمایو یعونینی ندراشز همکیدوس«نوچا كمليبهلوا

 زمغجهسهراقح یالوف یالوف ندنمزوک هایراسبتعا

 ۰ رولف طرش یزمعا اطعاو قاقا ندلاوما

 ۰ یعوح 0 یس۹حرد كزمغلراك ادف ۰ ك زم

 «لکد هلت وقلا هزثرط یدنک یتسهدیدان 6 یسهقشآ

 تاغیلبتوش هک و لاح. قح هاشالک | هکر و یران وا لصا

 هه ورخا تاربخ هند تم . تو « هارو

 9 کلم ۰ رددناع هناقلراک اد-ف نالوا قلعتم

 تاغىل هس هد رلقل راک ادف ندا قاع هادو وم تاک

 اا نالا هنشاب یلقع . ردق وب هلس تجاح هنانقلتو

 یطناسو ندا اضتقا نوجا قمالاق هدنلا قاب رالم

 نوجا كتا . رلرد روح هک اود یدک کیلا كرار

 یهرا یحهر و ساکت داه 6 سکه هدص وص> 9

 هب هم ومک راکفا یدلاو و بر اه وو هر هرصو [ - د

 بوەگ د هدنسهح رد قمواصقاسایر تنا كا راق

 هج ةقامر روا ناش هلا هبنادجو ُهقاسر یعطق

 ر لکل ۰ یلکهزال كمعیرک

 ییواد ام رار وک ندنف رط بط. كتسسخر

 ۴۳۳۱۱۱ هرم ند واد لباقم کو كودنااراقکتسا

 یلوا هلکهروک نوهایفراصم هزانج ندا اضتقا هدر دا
 اد تام و تاسح ناع هب ا حیچرت

 هنفرط زوج وا كشا هدهلئسم وش نالوا یثرب هقشاب

 کردق و همش چیه هدهطق وش .ردلکد لقاعراک زمکلکمتک

 مار یمراقبح اعان ودرب كرك ود یتغوب ییراو تلمرک |

 ر رکی یلهرر ش له ,ز چوا لکد هسردیا

 ؟یعردیا مام هجردوب هتشياتلم هک کسکج ه یداما. رانا

 .ردیلم ا ماع هجردوب هسقج الباب شیا رب یللقع مدآ « توا
 لس یا ا

 رات کباب كح هشود هواهدننادبم كلرا نا قحا

 ۳ ۵ دف ى مقر ككا نا: ردمزال

 مس هلنیع هدیرکیدرب . مرویید ؟ رولواهن ندنب زکلای
 E مکلکملیب مرتسوک قلراک ادف م هک کا د رو واود یک

 هدیکنوا « هغل راک ادف مکج هسهروک ندنفرط یرکید

۰ 
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 ؟ زیمقجالاق بونالغاب بالا ىلا هللالغاو لسالس
 لاشرب نسرخافم مالسا ردع هد یراق

 هرزوا قملوا لخاد همالسا لباج كلس : مکچ هدیا دارا

 نوما ارق اطر ندا تعجا ع هب یهانتلاسر یای داخ

 گالیا هدمالسا مهس ردا نط. ر ول ر وات مو هب هن اعا عج

 قرهلوا یحرب هبیریمغس سلحم . ردقحهلوا و « هناعا

 هب اکح هلتسم نده اسر ف رطهمظعا قیدص باذح ندادورو

 كر ین ردقهن ندنلام نوجما كن وپ هرکوض ندقدلروس

 :دد رالب قیدص ترضح هحالروص یرلکحهدیا

 ۱ یتمه —

 تلاسر لج لخاد بقاعتم یوو . رلشهروم

 نک هللا قردص باج یراق هفورا ترضح نالوا

 رارکت لاوس نع رکنایو ورکا ےک

 هنددق و راف فرط قرالروس .

 ! یتسیراپ

 : ضدنفا ماع رخف هنیرزوا یسایر و یاوج

 امك نیام اک

 زکغیدلوا لاح هدیهلاد ز٢ كزىس ینمی» ردراشمرویب
 رازوس « قرف یهدنس»ا | كا ا

 . ردبیع كقرف یهدنسرا درو

 را ودا تسمالسا 8 ۳ وب تودو مارک نیئراق یا

 .یدروسدیا دانتساهتس بولق ندنهآ یکوب هتشیاهدنسقر

 ,لکد نداوه دا یقفدص هزاع هبتر ۸ کیا ترضحو

 هلیناح« هلبلام نوتیردق هحن راو هنکلموک یهدنسهقرآ

 . یدسا زارحا

 كنماینغا مزبو ماکب هلیناوضر یرانوا قح بانج
 . نوسرون ماهلا هتسهساق بولق

 یربص ینطصم

 هام هام

 یاش یاوف كراان امع

 ی تو هوس دی

 رو زغ رک دادحا

 نا 0 EE هلا مص 9

 رسابر N ها ره

 زم- ال عا 2 هکر دانا ن

 3 قوا لاق هب اح هدا د

E 

 ٤ كما مداخ همصخ ییدالوا

 كعا مدا ییاح هل اسا

 تل لاح و ردهعد كلوا

 : تراقحر یرپا هدهدکلوا

 هدنرخا هلسهرق زور
 هدتا تلاحخح رپ یرلناسنا

 زالوا « زالوا ردلوک یرلناطش

 زالوا 6 زالوا ردلد هغاناسنا

 ۳۹ هللابذ وعن )) دص 42 رک

 ا
 تلذرمسا زامهلوا « ناسنا



 رلک هدف هاب وا قللاناهع

 زا هدیص مامز شرب

 لاف هب ااو دلش ناد رع

 لباقم كلوا بولوا روهقم

 العا هرزوا كا یتام

 با ی هدب وقح ها ام

 اما تاد اب

 تم 6 هسر ولک مزال

 ك ردمص رادم هر اد ص

 كلوا هلدح و سومان

 تءو ص هعاصخ باحا

 ثداهش تم سم هصقلا

 رول تد2 نک فالسا

 ربهر هرزوا قوا هفالخا

 یناشو تبص قیرط وا شم وط

 زا را هو

“ 
 عا هدا یحوتف بایسا د ج

 شفت هو هرالاع

 E تانک شا بت
 شلوا بلاغ هبودع ؛ هر

 نیما هد هطحخ رج اب

 روآ"تبیه مانوا + ییناعع

 ریغم ین ناهج ہد شما

 رب ى

 شلوط قرش هل راودروا برع

 یئاصعم مالم لح 7

 2 اغ هد شملبآ ی راف مس

 ا سسات 6 شوم ف) هد

 سا یش هلا تا ع

 نآرق هدلد مدلاراربشمش

  نالعا شمردیا رفط نا ربش

 ىلاع هحلوا باق هللا توق

 یاعم نوت دام هنس 9

 ااغ هناکتشدک هکرلنوب

 دهاش هلاحوا داهج خان

 ةر وسا قوا کفالسا

 تن هدهدلس هسا دوحوم

 تضر هد نس کصخش رو

 هدناشو رخف اک وا توطر

 هدناهج لوا"ربهر هکفالخا



 تابشف كويب كا با کف
 تام 2ا یاه هدلاع

 قلوا رهظم هلمح دار

 للدمو ناهربم هد yYaع

 مو ٍ

 لحمەو سد ةم هداترش

 تعا رش “اا ماکحا

 تىلا هیادتفا ردهتسیاش

 ناعذاو"لقع لها نیا لر
 نارق هک ردا كرد هلا قدا

 هاوذ نالوا ناعم همالسا

 هباهد نوس یتتمام

 شه رب 4 ل هدانند

 شەڕ, و زاوجح كد هنابح

 یمن و تحار هلب للو

 یا ندا تاع نوح

 رده یادت نيا ندالاب

 ناشخر لاثء کس یزالوا

 ؟نامعو لغ ه رمعو 9

 5۱ بولف نوا اع
 هک 2 9 نیزک راکفا

 : هکمرید ردیا باطخ هیحوت
 هکمرتسیا هااماو دما

 ۱ تام توعد وش هجعام

 تباحا نراقم هدنوسل وا

 نیسلک هش وج ا باح صا

 ناک هش ورح ا

 نوسل وا رهاظ بولق مجرب
 وا رهاظم اکو ماورا

 نوسلروک راهنیفس هدایرد

 نوساروک رل رزه هدارح «

 نیست جوع نعراتبار

 نيسنیا جوس نرل وو

 تردق دونح تولک هدادما

 تب ونعم هدفا نوسروا قر

 نوسوط یدهج قد رط وش تما

 نونستو وا یتااطغ راودا

 ناسشا لکو هدهنهللا

 تعا لة واد اا

 تیام رولوا نب رق کیل



 قحانایب ٩۷۱ - هفیح

 ۱۳۱۳ سم هتطا الت واعم یل رکسعضاف لیاهور

 . یدقفا مصاع ولتايضف یقباس ؟ دحا ےور یرنود سویأم
 در زمانا یناعدوا هللا

 دیفسرحم رتازج هنسهیعرش تباینزکم الو دادغب ی
 ید یدروس ۲9 2 دم

 . یدنفا نیدلاءامب ولتاضف ییاس بئات 1

 یاس با ا هنسهبع رش 2 نوزرط ؟ ینیعم كنا نوت وب یمزالوا

 2 ىدا هللا عنص ولتاضف تاناعا نکیا ردنا قول

 بلا دادغ هنسهعرش تبایت کش یالو تورب ؟ ترصن صرحا 6 1 قلاخ

 . یدنفا ندلارخف ولتلضف یاس

 هحبلس هس هع رش تباینزکم ی. ال و بع سابارط یهارهاش و كل رهب هعا كر

 نییعت یدنفا نیدلاءاب دوم ولتابضف یتبسا بلا یعاجنس یهلا نامه مهلیق یضار
 ۰ ردراشعملوا

 ند رلماع سرد خان

Eاا رم  
5 

 هتل تاهجوت

 والصف یعاسق هموم تافلخهنغاضاق فاقوا همك

 . یدنفا یرون

 هعرش تاعقفد ساح هنغاماسق هسمومع تافاخ

 . ىدقا تمصع ولتلضف ندنساضعا

 -رکسعیضاف یلوطان هتقلاضعاهبعرش تاقنقدت اخ

 . یدنفا رک اش ولتاضف یرواشم کل

 و

 . یا یخ هتل یوامم یل مصاف



 ۴۰۳ لج یچنکیا -- هنس یجمرب

 یار رس رام خاص

 ندنراماعسرد زرہ خاف ندنرلماعسرد ريح اف

 یوعبم داقوت نو لوس اتتسا
 یربص ییطصم مصاع ینطصم

 ح

 تاعردنم

 یربص ینطصم ê هنسەز زەم عج ناو هلم هناعا

 مصاع نطصم 7 0 4 ر مولعو مالسا لها

 ید غ وکر هک اک اود ودرب كاا ا
 مزاح نیچی دم یو یوم ناسا ودع

 یرالکو كتام یا

 د ۱

 ڪڪ

 ردشورع ۱ یسەخس

 (ریارب هلترجا هتسوپ ) یرجا هونا

 : نوچا تایالوو لوبناتسا
 شوغع ۰ کكلهتسرب

 » ۳۰ یفلیآ یلا
 —_ یھ وح

 زاعلوا هداعا قاروا ناشدیا د

 ڪڪ ڪک

 هر رلت راق
EN)قره هرابتعا رظن ینیدنلو شلدا جرد هوس تیداحاو هعرک تایا هتالاقم  

 حب

 تو اسم رد

 ی-هعبطم كب قاس دا

 ۳۷۵ نس یناثنوناک ۱۸ قو ۳۲۷ هنس مرڪ ۱۹ ف یس رادازاب 2

 ۰ هم ددع

E2 

 هیت را سم تا
 رم لس

 ی رد زهر کا | هال ٠ ان دد د

۰ 

 : نوجا هیبنجا كالام
 ینازف ۱

I Nae » 

 رول وا احر یسمامل لو هدکلزیشاعر



 ی داد

 هنس ه ز زعم ته لاوس هلم وا

 ییغوط هلاخ ندتققح

 هل نه رح توطس هدمهلاقم نان وا رشن هتفه ¿ 11

 هان دصقم یسما هلک هلاحر بسانتم هلا یلم فرش و ناش

 قیرطر لصان كفرط قجهنلوا بقعت هدهناعا نالحا

 لوصو هب هبلاع هما ون و کج هک مزال ق 1واتدح و تم

 داتعلاق وفام هدلاح یه هدنعاسم كاح هاب دی ا فرص نوجا

 ۰ مدشعا ضرع ینکح هدیااضتقا اا رک قاراک ادف رب

 E وآ
 وہ اود وام و

 ؟ ااه . .1 تاه طقف . یدزواشالکا یتیدلوا

 نه یدادقع تندرا نک ےراا مدقلا نم

 یورعم ہک کا یم هنغل دل وا ناعم و م ولعم هدب رظن

 هاتسن هن راعا كر قلیارر كنیر ومام ندناشاعم نالوا

۶ 

 ندنسافتحا علام د ك !رلهللصا تور 6 كرل ور رکید

 ۰ رده لع قآ هتفه قو یبابس 5 دا ۲۹ ید رونلوا رشا یز ل و 5

 كنیرار ود امغ صوصخاب < ییرومام دروم

 كجهتد قو نراب راو نوکوب ES ندنے اص ا

 ىداتسالا هام كنت شعم ا ارظن هتفر دنل وب هدلاحرت

 تور رب قاقحم ربع و وز و وح هدو تاشاعم نالوا

 مکح .ES ود مالعاص كا هدلاح ییدلک 0 قمالوا

 ء كرلداربا نکح رس هکالفا < كن راهلتک توروت نابادیا

 ی کم عاب ص وا

 هدنسهحرد كيکید هراشاعم یراز ود ؟ تلقا ا

 E نالا هو اقا

 هقشابی وو یوا . رولببهرتسوک هاشاو فوقو رتارب

 ید E E نالوا كالام هلو رر كوم هر وص

 هفطو یاها ہکغا هناعا ندنباسح یشاعم یک سکیه

 ج 5 ام طلع رهن رلهچ رد قعلوا دع شعا تن

 . روبل وا
 هدم هلاقمیهتفه نک ڪا او 6 رو ۰ هسا اه



 قخانایب

 زب یدمش ۰ ردزابش داع هقیاقح مکیدلیا .راظنا ضرع

 لس لانقتنار .صوصح هیفنالوا سوآس ندنعقخ

 یه و الاخو ا لمف دیک هلابخ ها | ها وح

 . نوسلوا لانخرب لا و جا. ردق ,تعقج

 نأ ون هنلع هناعا هدزعابال و سخا ۶ ه دل وا ما

 تی لکشن یرلهمارسح تاجو

 5( فاو A رطاخ نامز 0 د

 اکون هدلاح میدجآ هماقفر صضع) ؟ف وب ً اتا و

 1 19و

 يرو

 یار رب هر

 هدرا نع یو
 E ی دتس

 ۰ یدل وا راند ۳۹ اعاش لابخ

 یتلبج .تاسح كتلم هنیزز وا ی هم هناعا هد هب غ ۹

 رتتفود نیا تبه هدیررش تالاعم هاب
 نا و یکم هدرا ی از وتن ےک تک

 ادها هنسهراعا ES یر ندنابلح . لص ەم

 کا ها هش نک هرم زطاخ ی هل هاسو یا

 زاک اده « ف لب

 ES ۳ ادهاهب هلمهناع این لالا یر ےک کک

 ۳۹ تا گرم و كا اد وب هد نع زلم اخ ل ۱ ماطر ر 5

 ج مدو ا دنا نایمرد

 E هدم[ رک هادس ید رواد هع ج ا

 مروهتسزا كعا قیعاو قفد هلروص هقشاب

 ٣ هج رایدنیک ئیدی تش را: دالدا الو
 . ردندرلالستبا لسم كب هد هدزمرظن مز کلب و مریم

 قالب جک دے اما حج تناوست کا تک

 لزوک: كب .یاطفو رسا لکیر وی تامز

 ۲ ۲ زردبا ريد

 فوطعم هنارهوحم ند-:هرط ناوسن « هلتهج وش

 هلبتفح سال وا تنیزرادم فرم« تنها رظن نال وا

 اسا یح هک مزال قلوا

 ییسعاس هل وا ورا هب هب وسآ ae مدنلانت احا

 5 كرلهرابرحح و. ردبلاملوا

 طار هل حض وام فالخ ردعفوا « یا ردووا قهج

 .كنیداقرب نالوا لئاقهتهجوب هدنامزر یناهیمهکردرظن
 لدی ءاع اد هد مه  یهلطعم تورت وب ینیدیشاط هدنرزوآ

 ٩۷۲ س هغی

 تور و نالوا موکح هغمابتتاص هلا رب : نود ندا

 م وزل ید <| لیوح هن هما تورترب لاخ رد ی هلأطعم

 ردیا اضتفا یسملبا سح ینساقطنم

 تیز قا یسه رابتعا تمسق كنهبنباوسن تایلح

 ىجا یرظن طاق كنا وسن ینعی ییدلوا ندنرظن هطه

 در هد ۰ هرک وبض_ندقذاشالک | یفیدنل دک یون

 < ای موم وسا کک ھا
 f ا یداب هکمایا مورحمندتنز نا لوپ ندنراه.ءبدط

 : رد را و هعع رب قچ هل وا قفدنوحاینلوتر وف ندنتمه

 تاهو
 اخ رات و هحناقاپ هللا ۸ E اس

 ددر هدهدن وت ۳ یر وتد هوالع

 . توا ؟ینروسریو تاز احع هراسداق

ENE 
 یشر "هققح هننا و

 قلارا كس طقف . قوههش هک هلشید ؟ ار ول وا

 ىج هیلوا رمسبم هنیدافرب کت كملبةنفاط شورویر

 ۰ هتنابییح هطن الرب و هدنمخ یسهش هنکیا لی وط هاتهج

 نوجا یسملیبهلوا رادربخ ندنتیدوجوم « كنارک اشاعت
Aكنیدبلقو نانلوا سح جایتحا هغمریدشا  

 هراهرارندعموب نالوا دناعهبهریخ لهایزتمم ندنسققح

 كنسما رو یزانتماقلوا ترخفمو تدز رادمرب حضاو

 بیع یالوط ند دک درب EN یابسا

 هل وا

 یتحو « كن ودروف كارل ارت | ندو و « قلارل نوا

 فافخیتسا كرهبد ( یراورجاهم )۰ كنیراعاخ لومناتسا

 6 5 اا بیعت هنن « توا . مردا نط ریا

 سالار قلارا یللا قرق كن هدر, ربیشب ور كت یرلکدتیا
 تاق تاق هلتسن هکوزوپ هطنالریر دوضخایو « ههنکیا

 هرلقالوق هله . زراسهدیا اعدا یتنیدل وا راش یلشیرتسوک

 ییا قاط هوک

 همام مز یک ردنا لیزغت هنسهلزنمایش و ثانا هلکعا یغت

 ینقاخ كس الا وضع ر مرت ٤

 هلهج و ییدلیروک هدنرالع ضعب كلا رفاو یتیدلوا
 راىش ر كن ندقشاط هقاح هنلفادود « هراتور

 . زیعا داد کم یغردلوا



۹V۳ 

Eهر وک هن یەت اوت كن اباح سالا ۰  

 هک 4جا

 ثكملا رل نوا هلس هدرارب ینددشفاب كرل

 ۰ ۰ ۳. ۴ ا 8 ۰

 راکنا نوت یتسهی زا صاوخ نالوا فاع

N 
 تشزرب هدنسهحردقلارل یللا كنغلار یللاو قلارب نوا

 4 و ۰ هل وکشم تاغ ینددلوا کد  ۳ وی >

 لام لا 0 كروصقر ك

Eكاراهراب رح وبه دلاح وش. ردققح یحهم هاب دنا › 

 توز دوس در و قره وا هاضو نادتمو زا ست رل حا ص

 ال توارد LELE تو
 د 1 وز O ےک

 كمايدیا ریسه هلبا راخ هار ندا تدشا ندعع ب ی ۳

CEروش و رومنا  Eنود با  
 هدنص وصخ" یسعا ِِ ردق یدل هدا نیز یا اح

 !یبلا هلا یسلوا شعء ٩ هش خا یللا« كشاط رب یع

 ملا ورا و اه مراتع وام

 ی .A ام هک را بد هدیاح یدک

 هيدا هب آرا نوا كن ار و کمریدتسا ن نح

ESا هغمر دیاتا  

 تقال وات وظل در هشیا هلن وا
 ین فكل

CNTیس ع و طاهدو.  

 ےک ع یا کک عم اهن فن ۶ تاعا ا

 رظن 0 تسهاو

 دمشق رب یلامو یف

 . رولشالا ینلدلو ۱ كور وح

 یە ص تم 0 درکو ةا تنمنق ك e اا

 یددتفجن راسا او نالوا دولآ همش و لاعم هدهح رد
 ءا

 ے وص

 جوج قترا یعدوعوم تی

 ماش هنالح وکو نو« یرادو هرامع نا وہا

 )اس ر و اہ ناعا اما ردن اشا کلا درز را یا وا
 یتسضع هارهرت و میشی و اونا ۰ نیدافرب اما

 هد مه . نسزو یتسه <« لکد هنتسانعم نوبنوقیلآ

 شفر لد راد داق هاهح و یردزلوا ی هدهد نع ۹

 هی ارتشا یرلن 2 هد یئسور هدلاح درو یر سالا

 قحا ناب

 6 EE a ۳ E اط

 لا ردە یرلعاخ للا

 لرو ۱ رظن هک ۵

 نر و ها را و ی رلسا

 نیمالاق هراتسالارب كت هدعاخرب كنو

 هلآ هراب كسب راب بوریو كتيرا «٠ تروصوب

 داوة هدهسر وذل 7 ی ؟جوک اهدندنسامآ نوناص ۱ 12

 هادا كارا لا ندف رطرب هکنوح. ردیال وق اهد کلا:

 ےس راضحا قرەلوا بلاط

 O O یا

 را هلو. رولوا تج وم یتسلاف هدلاح زا دودج

 ت عح ندنلا لا یرط رکید ن ت لو هضمال»

 42سا هلهح و 3 رخ ود ا وجا + رول وا یخ

 كلا نک اضا كوب قحما . ركام در و

 درلسااا نوت دوح وم م هداک رتء ل لوا ندهعا حاضبا

 ردق وا تعهح وب اوف ودم زال كن

 داران الا
e 9۳ ۰رجب 1 ع ۰ ۰  

 دف 3 كَ 9 جد سو هبه و دنا هس رح همظع تانمضا ۳۳ هسا و 1 ۷۱

 هديه لا 3 ٤ ا ۳ دار

 و ید رز وا كتنرلتيداق سا رههرزوا قلوارادم

 صوصخاب ؟ یدنولو جرح لصاتهران وا نامز او

 یک رانا ور وا دم ناساع وب یرتشم ندر هس رسام از

 7۰ ردکنهاک .۰ نوننولو نان رتشم-لغاب

 1: مهلک هل یالعش# ۰

 2ج توعد وشو ؟ EE كر یع رلسالا

 كماس هل وا زتحک کم هلکب هه ومع تباحار نده اوسآ یثراق

 قاش راق یک هن غل راک ادف زهکیدتیا بلط ندن را: دک ,نوچا

 کوب لاح ۰ یه و تافاکم:هداس ؟ کد سو

 لا

 تم ۳ دف كا ها وا یلاع ردق هر هی ر ونعم تافاکموا

 نوجا قمر دلاق ندهب : روا یی رشا جایتحارپ سا سح لا

 یحاتحا نعو یدام « کو . زا ترافک قاصنالا قح
 هدنهتشا. توا ردمزال قاالشراقرب كحهاسهدیا یفالت



 قمل انا
 E ۱ E ۳ ست 1
 قرهازوا ی زوم هيا نده یه طة . مج ا وس نوا

 . مدزوا هحهدایز یعرلت راق

 ولو ۰ نیا ثادحبا نم Rd 5 روک

 رار قمار یا كب یل اعا راصم تاک

 هدروص قجهشبقاب تیاغ هرل- نداق . یتفارط « یلکش

 كني راصصختم هس عیانص وا وصح یسملع هلوا

 «نوسا و وشود نلصاح .ناساب دی | تعحا ع زین را ماس قود

 ۱ ۰ ۳ ظزاهد ۰ رم اه د نده تلڪ 6 رم اط
Cageنارب 2 ير 2  

 راذو ور نمای ریتک ر هدوجیو اا ل 8

 ی>ح ۰ نوسل وا هدراتمق اوو هدرلهعطو باتحم

 كر همان لم ناش یساما ,قلارمل ,یالا » : التمر یراق

 . ی نیک ام راع ر هدن ز رط« ص وصخ ه۶عاخ ندا

 زامتما كىا وذ اد هم نشود هکوا هده سمول اهد

 هاب رابتعا تصحتنا سه را ¢ ا هلْ( ع ی رەنا اس

 یالتخا كراتءف وء نیس | اوتحاهد ی راو ریا رص ب ص

 2 نیم هداب زاهد کل و ردقیم دلوا هغ اسم رادم

 تّرخفم .قحرب هچ را دم هراناها ی دورو ورق

 هدنمق ردقوشوهد ورع نالفكع اغ نالف . نوسنل وا ر وصت

 ممعل ییاوب « سحو ۰. . رانتید . راو یسبلم ناشنرب

 ناقج ها وسن مگ هدلاح ید لوب سالاهدرزوا. مدیا هديا

 ٩ ن وقت طیف دزد ند 2 تاپ 4« راز داق

 ہا یا ھت ربع تام یتحو « ؟ ایا .ردتق

 الع هللشرب ییدتیا موکح هنابسن « ییدریگ یساد ود
 « ؟ نداقر اباق ردفهب ییال وط ندنغادشیلاح کا نرت

 اک وات نسبتا هد | تورا نا یک تا
 هوندا ما وی « هدومر فل رطو لوةءم هاب وب

 زىسقدمقايەكىلبو لوقعم ريغەدەچ رد ك وصاضع» كنا وروا

 ؟ یزامالو ممعت هحاسرپ هدنسهچ ردی را" ول «یرلادوم

 قلوا قلعتم هثحمددصنع : یدلک هم رطاخ ېا. . توا

 E رب هدنفالخ ادوم هل یامنفاط ساملا اض:هرزوا

 تیر وبا وا ع

 ۰ مدیا عوجر ےس عود میدقارپ كمفاکت

 بوتمای دا رصح هب هل دام هاسالا زکلاب راد اش وب« ا

 ككفلواقرلیریدنووب ردق ییا ادن دز تم وکح ندر اوب
 یاو روک زج یار شیر کپ وانو هنر چ را تکا

 E مپ درلناشز و ىلناقلدر نانل وبهدنعف وم وا

 و و یا ی رایزنی

 قلاربل چاق !هقاب كب داماد

 چاق : هنری یراظتناو , نیم ؟ روقاط یبام وروکزوب
 ندسلأب ی-امور وکزو

 تاداع قم راباف یعوتل وق كعاخ نیک هروک هام جرد

 3 یمقلارل یکی هده 1 نیس اق ظ وفحم هب قاسحو

 دلو ندکمهمالب رک یندلوا؛ یقلار زو واهسفو

 قرهلاق لح ههفلاختم تاننمحم لیدوق ید دنالوا

 یاس lic داع و تم وهح ا ۳

 حاسحا عو ر نین انتعا هب هظفاسح ی راتمف

 الام o ندرلناشن وب نرداقر ناقص یا هاش اعم

 لوح هدول ا ,E یتسالا هد ردفا یییدل وا

 ىش ریو شيلا سالا هدلروحم نیح هکلبو . . رای مدیا

 ناتلو هدرلورع تیرق هیر هله . زالوا ررضتم ردق

 نوا س كتر ەل وا تمو هاب | نامزب رو هدرا

 هغ رانتمیقرب یک راهقیقنآ نروک تبغر یلثم زوبیحو
 ۰ ردق وب 4مش E ۱1 لح

 . لام هني رالام « سوس هنبراسوس دلصراتیداق هتشیا

 ها د جو و: لام مالعاص اهد سوس لزوک اهد مد ج

Eچیه زسقیاشراف ةدام « ندنعرانیداق هنمات  

 E A زکلا . زرونعا بلط قلراک ادیفر

 تراع e تی كنهمناوس تابلح هدنلاع

 فرم ق تام وغود دا نوجا ریدق نخ وا

 : یار اکادف قمالک | " ةصالخو « كا

 عمر یر ی مت نوا نم ابا هفت دا سما ها هما



 هتک = ٩۷

 یتشنعم < قدا رزق وگ هفت 1 اتکا یهدنبح كتام

 هن الطعم ترور ر ناروط هدفقرطر رضاح - ندامزوب

 هلنا هنرابتعا تمقرب رکید كنهرابتعا تعق زمکیدرو
 ندنخا راک دف كاردا زار هرزوا كما لوق یتسهلدابم

 : مفيلکتوش نالوا جانح هثاشر چیه هقشاب

 كلون كس یزاسداق ؟ یمیش قجهلوا چیه د

 « ؟ ردماباق كم رد

 هد ن هنر ول وا تاج هاب دن | قل هل راکا ماهفتسا ٠

 : کم زرد اباوج اکوب
 مک زاو دن داسعا شم رلتیداق

 ۱و نت داملا

 ترنم قره و

 یندنازوا e صو ءدز رمان زاو | ند راهبقال حا

EESهلغع وق هراب نوا شا یا  Eیزع  

 لئلا ند هک ایی ونوا ن کل 0 یه وا ا

 ۰ روت ديا ید

 ادع طسوتال سانإ ااو

 رقلاوا نيلاعلا نود ردصلاال

 یربص ینطصم

 مولعو مالسا لها

 ىلع نید رب سدوم هنیرژوا لع مالسا نیم نرد
 هدنهانتلاسر "لباج ثیداحاو یهلا رک باتک ندنفیدلوا

 دراو هددعتم تاش وشسا و سما وا EE 2 لو

 نادنتسهینادتسا راودا مالسا لها هلتهج وب . ردشلوا

 هال صارو تمرح هماع ردو هرانامز

 ات زا واطقا كاوا ترک وا ردشک هدا ت غر
 یر رب Û تا وک دوج وم رب کی هم ماا ا هیات

 رده هوم 2 ۱

 قحا ناب

 ول. ناال و .تنواخ ر ننزدل وا راحاود :. فسا مم

 تهج وب هصاا قرهلوا تم [دیدش یجد یراعمو

 : ردشوا راتفرگ .هبهمظع تاعراض ید

 ه یل عو نلقع , اع« مولع هدنرظ]) م السا لها

 ا مش هار وص را کیس تک ی 9 9 را ےس نا

 ER یسجنرب ندزلن و, ریایری | هچوا
 مع ٤ و نأ رق ع بول وا مولع نالوا اع همالسا

 اوا لع هو ع ؛ دیاقع لع فرش ثیدح

 تادعشو ماسسا كسل ر هك ندر لو. ر دف وت و

 یه كنهدیدع مولع نا ووا کڏ ] ردرا و هو ته

 قارعا هلسهرابع « اهلع ابو اهلام سننا هفررعم »ندرب

 مولع یتیجنکیا [ ریل دیحوت هلیمان هقف نانولوا
 مه ھم غا نالوا د و هلطح نامر وک«مفهالدنا

 یک تایداو را تاقط « تایضایر هدیسحجوا

 یرابعتنا ماع رب جدیه هدمالسا
 سا راه و

 نالوا یسیلصا ۳ كب هشد تامولعم یتخ

Eمرد بوت وب تاک هے ع وقو  

| RS 

 ۷۳: ی رهل وا محم ید" هه رمش تب داعنا هاب | € رک نا ۳3

 هر رک ناتو لک زدجازا دراز تزاب هیتقی رله

 نالوا طم ن3 رو هک کو هش رش تداعا درک

 كمال سا! هغلتخم ولع نال وا یاعتم هب ههقف وه داقتعا ماکحانال وا

 3 14 نام زل وا : ردشمهلدیا ربرح و نیودهدنل وارد

 ا دوا یاها هظفاخ تعما راک جواب ین هظفح

 ت 1 هی ا اە ام وب ال هاب وه اهرم

 س ؟ یھ هدیریهغم ت ر عح نرزد رصع ندهد روما 5

 ميلا و الفلا هيلع تاذلا ارنا يج لوا جاتح
 ناما داعی اا کود او خد لام رک ؛زعدتقا

 یا 2 تفد یهدیابلواو ردیآ هتضافتساو قلت

 ةد اتام دک رلهع وسم تام ولعم قرةلؤا ی۹ خت

 ها د رر مارک هب ا .یدزولوا دن وک اتداعلکد طظوفح

 یی هہاص الاسم EES ا هدن رلرود ( نعجا مع



 قخ انا

 هدهاشم تاذلاب رار هلقلوا رہشمو یاش نيملسملا نو

 هادسح قلوا ندنح ات هسهاب تازحعم یرلفدل وا شملیا

Eتمالس "عینم ر یرانادجوو- بلقو توق اصن  

 نود هده داتعا روما هلهح وت. یدیا تومصو

 نبات نیلوا ۰ یتدراشُمالوا جاتح هیات e هلئاسم

 شمالوا لئا هنف رشهدهاشم ی هلءاح تازحمتاذلاب هاا

 كتسهتماللسا ةع یینتا لو كنم وم سه هدر هسا

 نار اب هاش رز وو ف کر ا هتشح

 ی راد ۲ هيلع ءانب . یدشمالاف لح هههش البصا

 9 دهد جاتا

 نالوادوح وه هدرصع ینا یه لا هدهقف لئاسم

 هاداعو تالماعمو E كن ااغ قولوو دامءا ناباش

 بولطم یاد کوا ار كن هس مع تام او قاعتم

 هدک نا هج تامولعم اهافش تو ره هدنفح هام ره

 كنةبهقف باوبا هدو + لا . یدراو تلوهسو ناکما

 , . . یدشعا فرط رب یجاتحا ینیودن و بیر
 نام ۰ یدتا لولح یرحه رصع ینکیا هدر,

 هغمازوا ردف هبهجرد رب یهانبلاسر نارتقا شف

 نالوا موم ار : تا

 سوفو تسو هدا-ءلاقوو مالسا قرالوا یسهحش
 قلعتم هبالماعم و. تادابع تراوت تانک هد

 E تاح و

 ه هفلتخم ما وقا . یدّتا روهط تاعفاوو تانداح هحب ر

 دارم هج را ولم ندوآ تل

 لاش نوجا ماللسا ی ها راده اف لخاد

 هدنف رف چه ی رلضعب كا 1 هده ادا رفطو حتفرب

 AES 1 ندو ۰ ندن راه ور یر وا

 قح هم ص 2 تالقاعم هاش تو تعسو

 ل لب

 نالوا شعا هدهاعم لاحو

 اح ندنغيدن ول و شما عسوت هدهجرد رب

 . یدلیا روهط لئاسم

au 

 برا هو

 تدر كنه ماکحا ورا یارضخ مع یاملع

 یزت رحم و طض كرنا لاو لوضا مهم كاو ییودنو
 تولق ردق هح را وا هتشا ۰ یدالع ا یکج هک مزال

 هنافلّوم فاح هتمالسا مولع نالوا ظوفحم هداملع

 كنهبمالسا مولع [زایتعا ندنامز وا . یدالشاب هلاق

 .یدلوا لخاد هبانتعاءر اد یزن رج و نتودت

 هقف عو مالک لع « مولع نانولوا س تأت لوا كأ
 مد ک هر هما مولع و كر i ردەقف لوصا ما

Eزام هلو روقندجابتحا تقور چه ۲ . 

 هد وغ
 یعاعهاو مارتحا عقوم ینیدلواقیال هدم ر ظذ فسأتلاعم

 مامسها

 نایهتكمالنا لها کا

 نالوا رع دا س رادم اک هدرخا و اد

 م 2 و رد و دردم 4م هدیا زارا

 2: هدرز e ردلکدص وصخ هفصرت

Eتک  

 بولطم تال بصح نانولوا تقعل دد4.مالسا سر

 دتفماراتآ و SEEN وززآ دل وا هدة رد

CTE٩ ردا هاب وا  

 ی دلواقب ال ةیانتعم ر طخ سما وب ید هدهنآاغ و اکم

 تاس ردد هلاع بتاکمران امزرب .ردشمهلدیامامها هاهج و

 2 ی ندهند «قل راکایر 2 ایا یو هلح

 قلوا ندعو

 وص.یدنا

 a م

 هدرلما عور نک قیاس رود هرزوا

 راسرد وب طف . ا ورد هند نورد ماطر

 زرط ر وهل هط او رل اعم ردتقمریغ اطر شک الایلع

 هاب رامتعا : یہ٥ وم کیدلو ا ماماوسپ رد هرز وا بد سع

 مامها هدایز لا ك هاا لاها اغ هک و لاح

 رشت كن هد تامولعم یر ندلناسم یج هدا انتعاو

 كەم التا هلضافقالخا و یناةلا ههم ومعناه ذا هللا یمیمعآ و

 2 ردسارت دشل ا ا تولق

 ڭا لها نالوآ ارس رب هدهسنامع کلم

 هدزو یا ۹ امام ناتو و هداسد و و و



 م ولع هدر ودهدسهدا و یش

 نداتعاو تفد رظن كص وصخ

 یمسمعتو رشت كنەنمالسا

 دلرودیک یسلوا رود

 یسهعلا هح كنویو هتساردنا و لاوز كنهبمالسا مولع

 فلاح و .رولوا یداب هتسلاق زد د كتكلم ات[ قرهلوا

 هقشاب ندیورخا یدبا نالذخ و راسخ یتج هلوا باس

 تیام هارضم یجةدىا ثاربا ید هحاسد قرلوا

 هدا هب رشت تعم مدآ رب زند هکنوح . ردقو

 . ردهدنسهلرم تب رفع

 رخ الصا ندتعم ر نالوا راتو OS الف لاح وب

 دل وأهد رود ر وب و ور کد ندوبو زمبلکب تعفنم و

 چوانانولوب هدایندنوک وب كني رلن امام یناغعهدوا .ردیا

 هرلد و« ىسملاق ج حر

 ® نا رز

 ند4- مااا س وفل ز واحتم ی ولیمزو

 نیا فی وب داوا 7

OEتهك رک رلهطقن وب هال ا چو  

Osیرظانفراعمنالوا سمى  

 روتل وا صع هن Tena ظن كنیدنف اهايما

 .EL ریذلکب هر هک تاممه ندنرارر یهو

 بول وار صنم هنمممعأ و رشا كن هبعالاسا مولع یاتحا

 راک رد

 ه.ش ال و ها تقح هراتهح

 ندهد وح و هچ رد یحلدیا

 زهحا.تحا هرس 4 ن 6 هنمس یه كف راعم و نوف

 و هح ور اد ییا رھ ندنغیدنل وب

 تا اصع

 همای ندهبع رش مولع هن هم ط هبعالسا سرادم

 نا رکشلا عمینی دل وا رکرارق یس رد دلی هع ونتم نوف

 هما ا

 یساملع یناعع تولوا دكا لواد ید هدنسهرا

 لیعایما هجا وخ یر

 نال وا و

 شعب هظفاخ»یجاور

 یاملع یر نودا فو اناق . ردعع ۱ قة

 عم هدا دنه م و
۱ 

 ردق هس راد امژ ىدا قاحسا هحاوخ

 ته ههح لوا ی ندباو

 تاح مارا یوارب تلخ و هتشآ .ردعلارام وگو
 ردقح هلفاب هله راح ی-هلازاو

 ناه یعایتها رظن كنبابرا هسیا هد.مومع بناکم

 ۱ ردف وطعم هتهح وا

 . ردراو یصقاون_ ضم تور ناطق
 نانو ممم هدن اا

 ردق هشورغ زوب زکس تیام ندشویخ زو ییا هناوذ
 .ردهدتیلقا رلنانلو فوم هلزوب زکسو ریلی ریو شاعم

 یرثک |میق.ددنرابعندنرااوآ اعم یراهیدشرن وم هدرانوب
 .1ه وشود ,ردیاتممخ هشاعمشویغ زوی تردایو ییا

 ا

 ردق هن نیناوذ ندا تعدخ هللا. شامر زج ردقوب
 یسایع وطاهد و راک شنا

 راكب نره

 3۶ الو ندنکح رظا فرا مز یدمحش

 هف رد ها وه راس میت راو ثا

 دارل» و ردرا و زمقح مردی ا نظمءدک ما دما ی رللا وحا

 فاکت ید زاظن فر طیم جا ماض سام هنتاص ضخ

 اع ءدلاح ییدلدا

 2 رد وف

 ۳۳ را فراتعم ور کک ھن

 لوما۰ کج ەد یادصت كن اب وعمم س

 تامدخ هدی ندا یاس هدیآ 3 هح رد ون۰

 نیس وآ ی ضف ی رسم نیما دآرلت دیا سا هم لعت

 ىلعا كب تما رد رب دو یالئو ی هک مزال

 2 ۰ هدد لصا

 کس اع هفف لوصاو هقف تالک لوا دا هدمالسا

 دل راملع م هد زا 3 یادم .یدلا شلناب E وا نود

 مولع هد وص تو ۰ ندن رکدادیا ر_ رم هد رلتر وص 1

 ۰ اودا تح ندو راس

 را و یدهمام

 معاع ییطصم



 5 ا

 عقوم كهالسا" الع هام هب اغ هردم وهبعرش ساقا

 هصاخا و دش عونو یرلهیتساسنا 4 هفطوو یرل, .ءاحا

 شض» ندنرظن هلم یرلهرضاح لاوحا كل راتاماسم

 هلاک ره هزوسس ره لکوک طقف . متسنیا قمد اي راش

 هنسوه كا هعلا طم نایب قر هبال شات ندنل وا ادم

 هرزوا قلوا دصقم "ها نوچلا ینیدلوا توام

 مدق یهدلاع ماظن كنهیملع ةصاخ رأل هرابتعا رظن

 هلبوش ویدتیا قوس همالک راداهدهرنادوایزب ا

 :.مدالشاب هک وش ود

 یأدیم كب هل اڪ تافصو هلاع تالار واز ںھ

 كنهبماع قاوذاو یرش لاو رب كملع س

ندفوح ینبدل وا هش اسا ا 2 (E نایاش
 شمنلم 

 هل ۰ ردملع

 9 كيهسدق ا د ماع رار هلقملوا هو ر

 .ردشمامهلب دبا رب دقت هاش هل نوک و ینیدلوا ملاع تالاک

 شاد و

 وری كنيهانتم( قاوذا یمدنآ , هدناشتک او

 ۰ یدمهدیا تعانق زار ابو لنک راهطا هد ات

رم ك 1 ee چاه یدسلوا
 لب 

 ناالکچ ی ود نو هسته ؛ردف اعم وماء ضیقح ور»

 فک و ریشل رب هدنتربع خاص كك ىه ںاهلغاغ . راهار

 6 ماظن یمسق رب ندراندیا دع ملع بابرا ی رم

 . یدنمهدیا لوق هلهجو رت یاوصح

 ۲ ر رذ و هتصاخ نلیند ملع طقف

 تب ہل ےہ ر دتا یل و فش E م ومع ته

دامن« هبلاع ه وق نابمشا همش
 CNS 15 یاس "اک 

 زمسملع

 یبهام

 ءا طنا هنآ ناروط بودا مسر ه لمح هحفص 7

 4شب ند یک كناووحوم e چه

 0 ۰ مراتع اعط هنما ہوا

 > ردلاع تالاک ۳

ایبح ملع تفص هکردق وش
 تابح ۰ ردع “او هلا ت

 ماع نوساد هسرد هن

 كدوجو نوسلدیا هسریلی دی | لیلحم هل هفسلف کناه یه

 ٩۷۸ س فی

 نالوا مزال نوچ ا كارداو ماع هکر در وصخ لج ر

 ن وحبا دل وا تصاخ ر ندا هم های داهلعتسا و ناکما

 یصوصخم لج رب كدوجو . EA فوقوم كملع

 نددوحو هدتابح ه-هح و ینح هل وا مهفنم ندزهکیدید

 یلزا « ثداح دق هیلع ءانب . ریلی هنلوا روصت هرکوص

 یسلجم تاعهما كال عو 2 اا یدبا

 ردهم هثلث روما وش
 یناهیهنوج | حاضر اوری سه ی راتققح ودنکد لرلن

Eناس هرو هب ران 7۳  

 ملع 5 تابح 3 دوح و

 نفوماع بابرا ب

 ناکفا قالحا ردقە هحل او نوستا هسردیا هعلااعم

 هیت كي 4 یاب وش نوسل وا هسرولوا لصاح

 . ردیا داحنا لقع بارا هدکا | میلست ین راهیناذ

 یار ی «نوکس, تکر ح ءضرع ره وج ران وب

 یرلهمقیقح بنام .نوسانیدهسریانی دهن

 ردیحورا حدد كلاک

 هدد و>و توم تاج هدمدع ملس لقع رب عج

 یداع كاولو لد نج هبمهدیا لوق لاک هدلهجو ماع

 تایحو دوجو هدریرب نایدیاضروقر و لاک هحنسانعم

 را رب تعدنم ندنسهع و تره كرلت وب ابو ملعو

 ەئ E EE ردیقطنم ھو ییسط مم قمارآ

 یک ندا وا و یر ٌوم كا كرللصاف دح ندیا قدر

 تبسن 9 ا كنہرب یه ندهثلث د_.لاوم

 و یهدنس راناسنا هلبا هراس تانا ونح الثمو

 مزالستم هاب راتیرهظم هجرد ندهروک ذم ها "نیا

 رنو ید یماوق ةفسلف كنهيناسنا تالاک ندنتیداوا

۱ 
 یدسیحوت لها هداسحا یتا لها هکریلس هل باد

 . ردها روماو هل لماع نهروشود هفالتخا

 یھ او یخ e) فا رول دم ا ا

 رال نکلا كوا یه هج وا هرزوا حورشم هجو

 هدسیاج وب یتحو نالوا یسیاج لحم تاذلاب کاب لکد



 ۷ س هفیح

 كما ۱ هقا سم هدلک ar هلوا | ادبه یدل ربه دنا لاردا

 ا نانلاق یرک ننک رف اڑی
 دوو ال وا ار ذاسحا قلافح فاش 9. یتنهنملع

 تاق ص رمشل م

 یتاسخ تیخااضو انان اتا یردوجو تیحالصو
Uءو ی ندقداط ینسهبملع تحالصو ماع  

 یر ٠لو تفشگ نقلتلاابو تادلاباب تسهملع
 کنم تالاک , قاط ر ردیآلاقتنا ةتسو راسثابحالص
 ۲۶ | یلاعفا نوتبو « ریشال وط هدنسپ رج ی

 ریشیلاج کا
 رهظم هقرو لاکر هتنلاهلس ةسملوا یتلادموا هسرینیدا

 . رولوا
 نوش ران هنع و و ساج نوسلوا هسرولوا توام

 ےک ۳ : هرو

 قالحا كل ردنا دابتعا e وو

 ردق هن SEE راس یاز حا ہا دارفا

 . رذک مزال قم ار هد هن رسل تبعه یی هدعون یتساسا
 ۱ هدنسا تا هعوت تیحالص كىر ا هبصحیش تال اک هدر نالا

 سحو تندم E هرلدا یاسا كس ین ے
 هب رش یعاسص امر هفالتخا اب هب هکردشفارب یعاهجا
 رده کمک وشوق هدنکوا تخ و مایل

 اروا
 یرلکدد لارهءژ دنا راب مع رمشا عاعجاع نوچا

 یرلهع و تیحالص ی 4 عمم تالاک

 وا ییرمس یده كن هععامحا ت و نیعل ییاطم هاع

  رولوا لوغشم هلا هجو هر هطقت

 باقعل راد صم« رلهاف فاتح فلتح صاح ثا

 كج هلس هل وا هباغ هب هن 4 .ءامج ام ولع ل اصا» دسر ل ریا رب هدنآ

 . زب مزال یوا قلم هرس لوسا نعوم رکف
 لقوا و دوجو ماوقاو للم هدصوصخ وب کوب لاح

 هداني یراتحالصو تب رهظم

 كلوب . رازدهدکعا الاعو راشا
 0 هب رمسا همومع تب ادم رب زوله هدلاع کرد و وجا

 GS تافص

 تاقمت را هناغ فات

 ۰ ردشمامهدیا

 مس ی تك صاحعا د طم o کروا تع ۰ 2 2 ۰

 قلانایب

 اا یلاصحتپسا كنهرورض خاوح ا
 دصاقم نك كما بوی رایس رالما « نوتب ا
 «نوجا قما شب راتاو . ردهفل و ف وطعم هب هيرو رض
 رز . بضت .هماعیتقا ینایج .لادج نوجا ل كچ
 ینراقداشب نوجما ه طقفو راشعیا

 الإ انکی امو یحنو توم ایندلا اتنوحالایهنآ )
 . ردم شما( نا

 هنینح ذیاذل یرااما اغ کروا ته لب رکید
 ومل وا فور ەم ا كتب رلهسا وېش قا و داو

 جا رلرب

 ۰ رد ر رلشم امهلب ۵

 ستم هلا "تهافسلامآ راردیا افصو قوذ را
 ۳و و لمالامهها و اوعتمسو اولک صدایی روس قلوا

 لوچ
 تورت.ینعورمسب یسعاس» هباتهکرولوایرخا تبع

 یرلگدیلسا راغداو . رولوا فلطعتم هتنراغدا ناماسو

 0 ارپ منبع ضرر یا چہ نو تو
 لم ردق وا هدهبهیناسفت ذئاذل هلس وقر وق تور ناصف
 ةضفلاو نهذلا ندزنکی نیذلاو ) رلنمهدیا
 ( هللالسس یف

 انوتفتسال و

 تانلو لاوما تاونلورلنا هحردآ رب هکردراو تعم
 قم ا و یتندذلوا" شتسرپ ناباش ردق وا كناوبشو
 اتیا زادم
 یارب ناشنو م مان هلهحو وو یه دلوآ تدولعء ع

 نرذللاهاعحم :رالارادلا کا رل ردا لوف یکیدنک م زال

 هکردراو تر هس ( اداسف ال وضرالاق | واعنود مال
 نوا وا یراقلطم دصقم

 دحرد تره ها كادوا ء 3 ب زم ۹

 رحم هر, ندهفلاس دصاقم

 . ردعلوا قمشلاح هفاطتفا یسهلمج

 نولفاغ ره رخ الا نع خوارد لاة ۇل نمآ یهاظنوملعب
 ل2 ر لاج ىلتاخ ود دوج و هد ا راقات

 یتیرو رم زاوا كران و هکردنوجما كنوب.نم هل دیار وصت
 طقف رذبا دلو لجو یس کرہ
 مژاول كنيمح تاح هلسهبقیفح تم كنایحو دوجو

 شزابنج 7 نوجا س



 نیا

 یسههملع هوو

 كلربشب عون اعاد رانالوا ردتقم هیون ردق یرکد

 نایدیا 0 د "ال هی تکلاس : رد_هلکءهدیا کشش یلوا

 كنه رش تک اردا رلنال وا سقم هراز و وهاس تا عج

 aS ا رده یتسهبساما

 تانیقلت كنههلا عیارشو شلاق ءدن راهچفص یادتا كا

 ندنراودلوا

 یلوا.نورق. ۰ ردریشهامهدک» یارلبا ندهناونچ هيچ

 كن هنا زب رتدوخ تالدا ع یک هدینسهرآ هپ مشا تا E وو

 تلا وا طاقم کرو به ىلا م و ناه

 الا ممی ؟ یدل وا شلو لوصح هل 2 ا

 شمامەدا نادجو ناز ەدە مس هه

 . ردشمامهلروف زونه ندرلکردوب هب رش ته

 راکیا و رانآ ییدلوا شاار كنسەبضام نورق رشا عون

 .قرهلوا ثراو هلبسهعوحم تله

 هفل وا رهظم هاش ن كما هوالع و مف یرد یف هل را

 EAE ۳ هدهملع یاس اعا ندرلرود ینآوالشاب

 هنط9 و 2 طف هدهیدقتم نورف و کا لیکشت هدیارمم

 كن هبحاع نراونا ناک هوش نادنم ۳ استک او اماهلا اب و

 دد زا لب ةف یل دلروال ) نوک نهو كرل ییردق
 .دتنا لصاح كرا تکرج قفوت هوش"( املع اهف
 ندلاحو ییضام كال مدنها هلاع ت) اک یی رلک

Sl 

 هداس جا هدطاتعم هصاخ رب ی هب رم راکفاو لتا

 رده او هج وتم هلان ساو ا هدایژ

 .رادالوح قر ی ضوط هلایقتسا ندنضام هیضام ندلاح

 ۰ ردش مزب دلاط هرازآ بس ی وامس

 هدنسههاس ا نارو هب هبملع تب سم نوکو

 ی ِوط هب ققح ها ۳ هلهح و و كیاعاتجحا و تسدم

 42 رل وب هدهسا رول ر رک یدلوا ہیک تور 3

 6ج دام و لس هاڪ هات 3 رڪ حام هر هہملع ناحیفصح

 ۰ رد راق ندک ا نارتفا

 EN تقوا هد هسسع کام هد رضاح لاح ناديا

 ا ناو ید سو تمل رس کت ۱۷ هنر اح لا رەەز

 ۰ هبلاح لو ی ا

 هی ۹۸۰

 تم مدت عین ج هی را ا همون وخ اف
 ردیاماکت

 قح ینسهبجاع تار كب هبطام نورو الب

 هدنجما تعسط هفساف هنر نه یو هدةجشلاح هزا رحا

 قح و دوحو قح دل شا دا رفا ا هدقع الرا ووي

 34 انیانا هبه حس طق رق ین

 "یلاوت
 یدا هت رار بدعت EE للل شنه ی ندنس هل اهتم

 كق وتح رک ذلا رام ید هرمش ع ون 7

 عو هدیدبا.تابخ و و شما لوټ رمتیسم, تایح رب
 هکردشملوب هرکس ا چم ا یتسقر و لماکی دل رم

 هب هل و بت یناعو لع دصاقم كصاخثا دا روا

 قایق مداخ هبهاغ وب یوق و مولع هلم ابو كما هیجوت
 ردشل وا .یزارمضاچ ماکت ك رانا

 لکت ياا كنعو تاچ یصخیشتایخو دوج و

 ٍتابح قحو دوحو قح ین مش هو یی دابا

 هلتهح یدو راکشتسرپ هدایز ندیشیه «تندامس قحتو

 ف هش در لا6 نزار یوا ی اچ طف ةد تل وب

 مجان هنشوزرا اوبو باطو وزرآ یش ییدلیب عالم

 انب و یبلو مدنشحالص كجا معو تدح هراناللو

 يلروريح ی وب کد سچ ر هداج و د وج وره هلع

 كرەلرو یا » تی رج « هب ربل هس ول هتشرا هغ وا

 دغادا ع ر یار كا فلاح قح

 یهدرلد اسا هاهح و ین دتل وا نا ەدەدمالاساهقف

 عاستا لئام هلهح و ره و ز واحع۰ اد یدانآ یح و

 2 3 ف

 هغماج اط یش ر هتش

 اهل احب

 هب ې ومگ ت

 ی هد. ع ءو هاه و یی دل و 1 تدصاخر

 لدنس هص وصح توانا هد تاس

 لع هبعخش تیرح ندر ظن طق ینیدنل وب دعتسم

 |< یعخش تاج راه سر رولواڭك جەر وافار

 هدادیتسا و م ۳ و مک كروشود هنسا دوس كعا ۳

 ندنفح هبالاثاب کا NA یک ینیدل وا نامز یوحر

 هسا كيد یچاڑدټا د ا صحت تاح كع ون تتاح و



 ۶ . EOI توا رح E ك٤د
 6 ارذا هد وطخ هرم ! از

 هصخشیه كردیا دة هللا ههومع تفاکمرپ یهصخش

 ۰ دم اشالک یعوزل كعا a هب وسا ا لع

 و ی راد وناق تا «توخ ۱تاواتش تر » ر>ح هش ا

 داب هد تبیرح تب رح بولوا و ع ثامنا ندهفبتاف

 ی _رح فام هل رابتعا ا لحم قح 7 نالا

 بويل و اكعد یااطا
رح ناب وط زو هفالاطا کلب

 ی رلس 

 2 یتک دل

 دلش صاخسدا هه و ي و

 . زدشلوا كعد كا

 تبودا وع

 هاب | ه زا و» وب و معآ هد تسل

 ها زن و 0 2 ا رک ی٣ا تونا 2 رشا نب

 یر هتساقیتسا تاون تابح هدنسهیاس هطبار و و

 ترم هاع یشلاح هه ایفا ت اا ہو ٹالاک

 ۔هاغ E هس ع تد دم هدلاح یلدا وا هاب و نشم وا

 ههم ساس و همدم تابع یرلکدتیا نط ا

 تورج ىد و 1 زوق ند نشو تحض یراق

 ما رقا هسصاخاب و هروک ذع ماوقا یره بعون و هبموق
 .ردشمامهلاف هتسراو ندک ہر دتنا قالطا یخ وط هو هم

 تانح نالوا ضورفم هو وک 4 سهباغ هس مع تسدم

 اھا ود هعح هن ۳ كارغا دارفا نداد اس یهدعوت

 قد ادل وا ی مسکع گلو تاک

 دا روا کو قعا اهد « وطخ 74 هام ا نولو 2

 قرەلوب ل وصحی کم منع كا ميس وت ىا ومش هجرد

 نا هدهب رسل 2 ۳ ھا ر وهط یک ا اس وس

 ات ۰ زدفررط د هلغل را ےک رپ داوا ا هناوانم

 ۱ وا هلق مو هلماک تداعس یهدالساستم تاح كرش

 ول و هد رف رھ NE وا یثراه هتک كما یس

 یر كچ هصحت نالوا كحءدنا تاجا وانقم

 كار صخش تاح قح ندق رط نکی وا تقوم ثاب و

 تاک و ات سد تل او
 هوس

 کند راک مقصد ت» رح

 9 ,PIE ۹ میم و SE و رع هد لب ن تحمل

 مو Nk هوو كد و کک و>

 قخانایب

 هیامن ای قاوذا یا مازلتسا دمای نهج و یی 3

 فلوت ؛لالاعف 2

 6 كعا فرص هل

 كرديا قبضت یس هبصحث توج ن نا

 عو و یسعوط روبح ه
 ال دن زف شووع زوبزاد هانسیمربادیلتع و اویس

 ۱ اه «ندن بل تربجا.هدرا»قرف كنار

 یوا هداد ادضر ه هلدام هلا هتف وم هرج تمع) "رب

 تلاع هنماحتفا ثكعغا راک ادفو هکزدقا راک اد رب هل وا

 E اه دف ناسا نفلمنووا
 نوب هدتل ادع کین یک کج هبهدبا ناما نا توخا

 هرز ءا قلوا

 كنه غ تسدم ندنچ هن اودا درو ج ا

 هدقملاق بولوغوب هد-حلا هقاطم تب و ام را ییسهاغ

 تن هبماع ءوق هدهتحرد تاج ەد ا قر وک و و

 ۴۳۶ تعاس نوک وب نوک الش دا فا هسا ریدایدزا

 زسا رف هدنتتلدم سرا هکردهدقلوا لید هک هر دید

 نان و ی لوو ی هلیهتسم "کنم هات ینساماع

 : ردسهرع درلهاغ و هتشیا هنطاب لا وا

 تمو كملع. تابحدوج و هسرغ تسندمهک ردق وش

 رده یتسهمهم تایر یمده شنا شنا اعم ىس همققح

 و 1 اد وس هملع تافر ندنغ.دلوا ا

 اهد كل وا ادم صاختلاب ا و هتللعم تی

۱ 
 حر

 ك رشد درف یه بور دتا

 یتاقتا درس 4ام یدیا تابح

 و ا ییا 1 وع
 حور كرهریدتا زوج

 ۴۳ طه ها, یداوا قات تم ودمتم نیر

 نیعحا مکر دهل ءاشولو هک وفا ف رص

 ید كچوک

 نویس



 کت ناتو لدع بس

 شا هغ اف ناک هر داول عفوم زد ات

 0 9 ج بو رف دشت یا زا راد لر اتش قوقح

OEناو عاد اوم  

 ره یععشا | وتحا و هاءاح تاک

 رم در و 2 BE لاقم درس هدنداو ون ناوعسل قاهره ر 4

 ا EE ةا ر هل و فیر رایتخا ۵ دره توکل

 A اب کب راح تلع وص وم ۰ مدنسا كمر دتا لو هاب |

 اش لپ E GP کراسلاع مو کا
Eی  

 ندعبطعا رکو هد ار نک ط# : مد زمان یغلدل وا

 رام وب مکا ل حالصو رخ هلس

 ۰ محال یدنک ندک چا هماخ هلاحا

 دنیا ن تاشوذ هک ییاوب « ناتنحاو لدع

 ده رط رر هلفلو ضورعمههفاتخ ریسافت؛ یاعم

 یتا تلیضف و
 هاضافهتندم هت اسا یا زرط

 ج م زات سم تداعس و نع لفاک هدیسه

 2 کرد و ۱

 هراساسا فااختع هعایرا هلهاحو هلاض
 ردشحلر دی

 ندم هساحا

 «یروطح وزع یرقح یر هأب رابتعا هحع هل زدیا دانتسا

 یدادنتاو رهفنانلوا نط تماس و تداعشهشکا یرکید

 فاشکنا دلبا دادضا لیاقت شا يافع و وبا ,ازلتسا"

 حارش "زار هدنقخ نایرج فلت یی وش ندنکحهریا

 ۰ زروییروک موزل هحاضیاو

 کلا تره طق كن :ابرا هلا او هلعاح ندم

 وو و هاب ر اعا ینهاوط کر هتعییط تاد وجل وم

 ز»

۶ ۶ 

 اب

 نشا فاطعزا هنسهلداحم و بلاغت یر ط نالوا هدمآ وب

 ارحم ی اک اع یانم هدنص وصخ ناسحاولدع یر

 هب رظن ِ هل وب ام ا لکشت ههح وتم هط وب

 :هک روید موفرب نیلیا تکرح كردنلا انتبا هبهدساف هد

 تاد رح وم نالوا ص دوشم هدداسف و نوک ماعو

 یرب هه؟هدلاح رب را زد هاا وار نام ةت نک اعط

 32  بش

 س س

 ی راد و وک کک ۱ 2ر هلطااسو ا او ج ۱

el ۱ ۹9 | 1 ها ۰ ی  
 اود ٩ راد نار حقا دم ی UD هنود رک )اد

 = تم 4 ٩

 1 ۳ ۰ ۴ 1 5 21 6 ےس

 ولو یرضم مفادس . یعغتم مداخ كلا: زکلا یشره

 ۱ یاسر وا
۱ 1 
 ES هسا فا ۸ شاید

5 5 

Oا هه و وا وب و دا ا ا  EDI 
 = 2 - ۳ 7 تصميم

۱ 
 ی رب راه ٩ ا 5 0 ىلا سا ك 5 .a = اء ۳

 5 5 ر ا 2

 2 ہا ص 1 '

 یعوج هلند نوت4 وک ترو روکا زد رر اندھا ارغب
TS ۱ ۰ 

 مش ا لاا د کھ چ مه 5 ۱« ر هل ١ قم ص

 هب یهاظ تاو رز یخ 4 یوم عادت هات ا ی ی 2

  ۳ lı E, 0ی 1" 2
aیاضتقم تا سر دل ها كچ دار د لاح ی دم و  

 ۶ 7 ج ۳3

 هد اع > ھن 2 > وو وک٤ SIREN ما ا دور وا
 GS 2 رر

 ا

 نوجا یللوا طو ا اھ «دوجول ما ءدوعسم

 .رددهمزال ت دع ر لب هدنص وصخ دام سا و تاغآ 4سوا

 هتل ارت ِِِ روک دهد اد وج وم ماطر هقشب

 چھ ارل ود ت اه واو ماظز هب

 . رکیدکی لزوک یشلک دلا یتناللوا

 ! ند وب

 دات ےل قو لا ا

 ها اروم د اقاحیتل اه ۱

 ۱م کوو Ld 2 نالوا دوشم هدنادوحوم

 ندنبابرا هلهاحت ندم ۰... هرک وص؟نیلکد تابع: ندناشک

 هنعیط لاوحا تكناد وج وم مادام 4 روسد گیرد موفر

 كنهعییط ماسحا هدلاح وا ۰ ردهدلوی و نرد یاضتقمو

 هراسخاو هدا را ۶ تن ارج یرلکدتسا ارحا هلن راتعمط

 مط روت سد هدنوجا تاناوح نالوا زاتم ا

 ۰ كمشلهج هلب رکیدکت امناد ماوقا نیرباس : ردللوا

 «ماظن « بنارم «قلوا ءامرفمکح یمناد جرهرب رشلا خب

 صاصاخا و زاعما نوچ ا درفرت هرز وا قمالوا لباقتم



 قحا نايب

 كردن

 ا لغو رهف هڪ هس ربا اک ملات ر

 کرج هتعفم و تاسح ین یا سه < اط

 هاد دسم

E 

 1 رصحنمد وخ اب > مادعا

 هال ر وص وب 5 7 رد دهم زال كما ایس ۱

 نوسلی هروک دعا و ا هله ونه هلاك ندمآهتسرا

 حرش ەد ر كت رل ەن اد دسم وهدا ءار | كارا هاهاح و

۱ ۰ 
 رد ییافعض اوفا ؛ لمع هدندنع رلنوب ! یحاضلا و ام

 هدایا مّذع هدل و يدتسا قره رد و هدنسالتتسا و رهف

 یر شن یر ەل ون راک عل اهد زارب ۲ ناسحا « كمردنوک
E 

 ندکع ۱ دع

6 
 مصحیه هداف و نو

 هر ویا تالاب

 ردا نتمات هرز وا قلوا

 تور

 ماعوب هسیا هبولطم هیاغ

 راثکتسا و تاطوطح یافتسا « تمعالتضو

 : ردپ رلهبضق

 نا E لدع هدتققح كنقللو ریس تر وصوب

 هاقلواءاتشا هتسرا و هدالقع دزن ییدلوا ناغط ورهف لکد

 لعا وا, رطعنا درس هدنابو كتبا هلضاف هتیدم رار

 یاشکنا هدایزاهد كم عضو هناعما ءاکراظن هدیامتنا قح

 دلرانا هدزارب نیریانب +
 : )هقاب مهیلکید ی اعلاطمو راکفا

 "ةققح ىنا ا هاضاف ندم

 رد ررد ینح هل وا رادم 4 م>ح

 ةن ان قح دفا رظن ر

 «بلاغت ورهقهدناد وج وم یرلکدتنا ناعماهاکن فطع هلبا

 سکعلاب لکد للخو ناصقن رب یک بنامو ماظن نادقف

 «تمکحولدعرب ناتمكي .ص وصخ یانتعارب لمکفكي

 رب هل وت ندم راکدتیا هدهاشم عید, ماظتسار لوقعلا رب

 یغج هصهل وا ریذپ دوج ولزوک-یشدلک هلی وا كعيدب عنص
 قاب اک ناک عدنم هدمالواو شملیا نقی و كاردا
 رد تععاتنا هتنیدلوا تردوج وم هج ور ناک اکمل

 هنس دنکه دص وصخ وب هدهم اس ترطف یفیدلوالوبح اذ

 ییدلیا سر كالیاو شذوا یونعم نوک ؟یداسهرب

 .ردشمایا نولطم جاتنتسا قروه وال وصلا لاهسندن ام دقم

 یمنکم لترا

 ٩۸۳ س هغ

 e ما وج نوتیهساهدهبنات 42 رد

 هلا وتموهمظتم تالاح ےک داسو نت و وتو رحم

 وا ناه كرد ید رعن فاصلا تا هاب

 رب هدنعون مه هصاانو شعلیا رظن قیمعآ هدص وصخ

 یبهضف لاوزو ۵ وکت نالوا ید ومشءهدهیها تر وص

 2 هک هان وش . ردعل وا یادهو هات باس

 هت اساک عادا هرز وا حلب ماظنرب لوقع سرب ربح

 هداراو لّمع EY ندنف ,ط مکح عناص نالوا رداق

OS Eیهو ود تابخ ۰ رومی نام دل فجر و  

ES 0تداعس ییدلیا ها و ورا تمادر  

 قل وا رهظع هب هب دم ر a هداعاو ثعلب هتلا هرزوا

 یک هل وا تام دب یعهظحالم ردقح ها وا

 ةققح ینهیرمشب هءاهحا تان نیزراسو

 تکلکعا

 ا حاس

 مظنم هنیرز زوا مت ةتمساطسف ر تداعسمزلیسم

 E ا

 نالواقف وم هک اردا یتقلخ هباغ هانروص وشهک ودعبط

 یانب ههر ظذ رب هقشندتمرح هتدناسنا ,تیناسن ازات تف اص

 E لا تک رحم

 نوجا لار ي رو طف نخ لا .هدرخ كا كنناکرح

 داعم( ڭكمقتنم E يدعهدیاافخا ندنطبح لو رظن

 ولرد یھ هدنو وف ا

 تددوح وم كل وئسه وهساح رب دن دشكب هسي | هدنسز دم رحم

 لیا رب قدا ولو هماط نوجما كلوا .

 هدنص وصح لاصنا هنحاصيح یه 6 ك سو تولوا

 هدن رات تح ك وقر چھ

 دفنعم هنع وف و و

 كا جاوم رب و

 ندقح قاقحا هدنسهراد یسهینادجو تعانق قرهبلوا

 نسح دعاوق نوناف مرتحم كلا هدنرظآ ؟

 هلتساس:ا لالخا یماسا وب ندنفیدلوا تاواسمو قالخا

 اطعاناه ینسینادجو مکح .ردیناش كراناذوا رادهقالع

 قوةح ۶ لدع هع اوا هل صاف هنندم و هتشاا ردیا

 e 3 ی لدعلا قو ناسحا 6 كما ق فاعحا



 ٩۸ س ةف

 , ردشلروک لاتماول وق نایاشوقح نو رقم دیابل ا
 ناجح او لدع هدنمکح نافرف ہد نیماح لا مکحا بانح

 كبابدا و عیارش ردق و اذ ۰ راروسروم نام هلا

 فيا باو لتع رمسدل | نیب ەدىل عبض و کک

 ؟ ردلکد ف وطعم هتنابررح

 راو یدعلام

 مزاح ناسح

go حس 

 ت دا 7

 : ندزهقیفر قامریا لیربق رشتنم هدساوپس
 ( رلردفا ثوعبم E كتلم یا )

 دلربا دالا هدهرک اذم كياحاص زوس
 كدیا دانع كر یتققح نوجا ملت

 كربا داش هلع یاد ناکتسب مک
 زایدنفا توعتم یرللد و هل تا

 یتموکح لها هتلادع كدا قوس

 یوشرو لظ یک هداتروا وش كك یا
 یتلاکو قح « یتقبقح كدیا بقع

 ردفا توج یارک و تنم تا

 تاما هرکص بونیروک زآ رب یک ما
 اا هدف «بووترد و رک
 تیام آ اس رک هوا یا
 رابدنفا ثوعمم یزالد و قلتلم ى٣

 نمرهش یدلواربسا هبالعر ییئدش

 شرت یدلوطا تفرو سا ا

 نعرهش یدلوب كپینسالب نده ممایپ
 ریدنفا توسم یرالد و كتلم یا

 بارخ لئام قرلوا هلیبرل هرومعم

 بآ و نان جاست یراقج وچ نطو یالاق
 باغ ی راظنا کھ رک رام ی

 قحا نایب

 رلبدنفا ث وعم یرالک و كتلم یا

 مرازوک هدنیوچ هبا قوش ىج رادید

 مرازوک العم جوا هتیمز ماشا
 مرازوس هس زىسقح یروصف كابا وفع

 . ردفا توم ی رال“ و كتلمیا

 یھ ر هداژ ا

 هلن ر هدلدمدقح یدماشفا سا راه نه تا شش

 - هلرایز یناذ نالف ندادوا مس مد

 مهیا ود طش ردف تاست ییارب مهر

 ءهسابلسک ۱ یرادک | یهداد شود وش هنتر وصوب

 شوج مدره روجدوب هدتنیع قافا رده
DSار نخ هم هدر  

 نشورا ضف رب رولوا علاط راز ىلج
 ندضام هلاح لئاوغ لظ ردهدکعا شورخ

 لمہمو مہم هدکملیا صرع روصو لاکشا هن

 لیقتسم تام هیات ره ربع نویع
 ! اوفا لمح « رصانع كا ردام یا « نطو

 مادقا نکیا رايا نیگردرس « نيمز تیرافع

 دادالوا تابط برقع ضم < كناکدر ور كنس

 ءادالح هدقلوا بودیا لبه هداسف تیرغعوا

 دلدل وا ادح تحار كدهاس < دا هکرازع وشود

 دارلوا ادق هدن وا دال وا اکا یدراغآ

 كدا ماکب هدنفار شوعآ نیربیه كدنویب
 كدا مایقء كدنالپ وطیدمشء لدشود هفعضء كدلروب

 رس کروم تمدح نج هو کاوش

 امو بوروک رلتراقح « راتدش هناتحدب هن

 قجن ۲ ؛ تسهدکمشود ادج ندتحارو باوخ ًامویف

 قلوا نویزو راز نوئیسوب هلردک هدکلاحوب
 دالوا زوا نکرضاح هدکدزت كنس ؛ مملیب نوج
 دا داق ةا ره هکد سما رب ره کاخ الاول



 ٩ ۸و س هن

 ران مم همادقا ولروده < زرضاح ز ! توا

 نراهآ جاتح نوجا كا ناج لر هدکلو

 ردماو هجراز نطو بح هلا ند ! لوا ناما

 . ردممصم كملوا هتیرغوا سوما ظفح هک! ناتا

 مدنک ,كمتسود مدو هدا ی هزاخ کر وقد

 مدناسسرزوا داتعم هدنزرط ؟ ردسراو یدقا

 راد وقلاب هل راماح ؟همود هلرا یدلوا ر

 كت یاب یدل +

 اداض

 ! رلتوسرویب یاو : مدلوا لخاد
 یا راس یا ی ز یط یکم

 یدتسا راذک هلشب شوخ هلوث هقفد نوارب ناه

 یردم EES لخ ندنالف « ندرلاوه

 یی ر سرت و: ی رتهحتم تا نالوا لو وو

 ندقراعم مع هم مقفر یدشلو وف

 نکرلیوس یلم جابتحا هصالخ «ندمیانص

Eیدلواثح غوضوم- بویلیا یبوز وس  
 ند لا ل رش مح

 یدشلک. هد ( تردق ( یسهداز ۳ 1

 یدل وط 9 نازوگر

 یدشملموح هدندز هام وصعم هاب و | « شعب و الا

 زر تدم یلیخرب زشلاط « رلزوس یدشعا ما ماود

 یک ازم e E یدفا»

 تدحرو ظیغرپ هللا لاحرب قحورواب یدرومد
 !تردق لک هلیوسلغوا كسنمرب و یی : مدیا لاوس

 م وصعم رددقح تبا یدلوا ندنباوج رادیدب

 مورح ضس | قلوا ل ۳و نامزرب ندد رک

 سرد حاف

 فطاع . ع

 دا راماع ی

 هد راما همانن داش هبلاع م ندو ا ههر ةد تک

 دو مولع ةاطو یرلتود 71 هب دا دعا تک ناجی اب

 تناکع قرول وا لماعت فالخ هنس وب ید رووا لوفو

 ۱ لونف مولع هباط و شلدیا رصح هرات وذام هیدادعا

 توعد )هه تایاکش ماطر تهحو . ردشهام وا ۴ ۳ 4 6 ۲ ا

 1 وا رش ضعل جد كەولع هلط امدعا ندنخب دل وا شملرا

 ۹ ردکلدبا ر وصت هع راظن یراعهیلومف E ی

 : زدمعا رح اف ون ود هی ونمل اعم ینردلوا

 تست ند ااو تشکم

 is ل سا TRE یوصا هدنر وصح ماکح

 هلتیتف رعم یتیماعم باون بتکم هرکوب ندباون نالوا
 ۳۳ والاف ارجا یرلناحتما
 راک ادب رانا یندلوا شعا تلها زارا یسکیا

 . رونلوا جرد رز هچورب یرلیماسا

 یدنفا نیدیاعاانیز یتلاس یان تیک قرو

 فا درج « « و

 B EE « « هلاصرا

 « ق 5 دا « « هب داره

 « راصدخ « « رطق

 ےس
 « لمهدما « « اد رد

 « 1 « « ہر ص 5

 « قف و ىلع « « هاش

 « اضر ىلع « « وطرا #۶

 هیملع - تاهجو
 یمهفییامصم واتلضف یراشتسم الع تخیشم ماقم

 صلاخ دم ولتاضف لیکو سردو

 ۱ یفر ها لوساتسا

 . هبید-فا نابع ولتایضف یرایرمش ترضح لوا ماما

 نامربج نام رح

 قح لیعامسا ولتلضف یهاشداب ترضح یا ماماو

 ۱۳۱ < اقا

 .ردشلروس ناسحاو هج وت ىرلەباب ج دال هب یدنفا

 یبهعیطم كب قاس دمج ا ربنم د



 ۳ - ددع قانا رلج یجنکیآ - هنس یجنرب

 ۳۷۲۵ هنس یلاننوناک ۲۵ یفو ۳۲۸ هنس مر ۲۰ ف  یسرادازاب

 رد راکٌا ا تن همالسا هبملع تعج

 : لوئسم ریدم زار :7 راسما خاص

 ندنرلملعم باوا بتکم ندنراماعسرد زبحم غاف ندنرلماعسرد زبحم اف
 رمنم لس ی وعبم داقو ی وعم لوناتسا

 یزبص یقطضم معاع قطصم
 حل

 8 تاحردنم

 تاہدا صاع ینطصم . . . . . . مولعو مالسا لها
 A ۰ و و

NR ee ALEفطاع . هر ۶ مکحهسردم یلاوژ  
 ا | در ان موز مور

 حس

 ردشورع ۱ یسهجحس

 ( راز هل رجا هتسوب ) یرجا هوا
 : نوجما هبینحا كالام 2 نوع توو لو ناسا

 فنر ارف ۱ ۰ شویغ ٦۰ کلهنسرب

 2 از »۰۳۰ یلیا یلآ
 ی هد ی

 زاموا هداعا قاروا نایلدیا جرد

 حس کا

 هنس رلثراق
 رونلوا اجر یسامل لوب هدکلزش اعر قرهنلا هرابتعا رظن ینیدنلو شلدا جرد هبوبن ثیداحاو هع رک تابا هتالاقم رثک |
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 غالبلالا اتلعامو : ل

 هدیهانلاسرتر ےح تداعسنامز نالوانورع]!رخ

 صضصورعم هفالتخا هدزسه را ناب ها هدا عا ناص وصح

 رصعواو نالواكسکانامز ربچيهقجما . یدشمالوا
 هلا یداقتعا دراقفاتم نالوا دوحوم یحد ا

 هدهلاقمیجمرب كرهدک ی در وا قفاوهننموم تاد

, 
 ر ندراغواتم ندف رطر هاو كاا لات و ها ص ع

 یهدمال-العاو 2 وش و راس اداد

 لاوحا یک یسعوطزو هیدن كصولخ و توفص یا

 قلراو 2 ا لیا هاوهو تعد لس ال وط

 و لوصا ندبااضقا نوجا یسهظفاحم كنهبمالسا دیاقع
 ند هداتعا لئاسم ید واعضو تاح اللطصاو دعا وق

 E یرلهمش ها لفلاصو ناسو ثاسا لمادلاب یسبرب سه
 ت

 لا
7 

 3 رد هب نغ قآ هتفه یفو ییأیس > یدآ > ید رونل وا ۳ یو س ادازاب
E COEر : :  E 

 مالک رع هلتروصوب و . یدلدیاراسا یرلباوجوداراو
 لهایناحم | ۳ هدم ود كلبا ا لا 2 ید سس 5

 یدا ۹ هب هب د امتع الام نالوا هف فلت انس هرا مالاسا

 ینا اهراس a هدهمالاسا تالام را و وا کت وح

 تمسا ر هب هح ام املقا والاق هدهسیدا دوح د

 ۳ هرلنآ هلته و یدروعلو ی ردددازا أ ی راسح

 یدربلاق هدتلفا هیسذل اپ راد نالا

 امید یشع ندن رظن هم یعورفو نکسلنصا
 یخدندنفرط یساملع كن ر نه ند همالسا هفاتح قرف

 قرهلوا جوم یا و ثحاب ندنداقنعا وف یدک
 نال وا هقح هو ۳ ردّشما و همالک 2 7

 هادایرعشالا شلاوا خش هدنسهرا یساملع تک شا

2 sz ا مدقاو سوم كوا 
۶ 

۳ E CA رد)کد ال و تعغشح هده! شحوب ترې هرز وا یخو یم هعا 

۲ ۹ ۳ 

 ندا ساساتو صد یدعا و هعل را تهادم کد

 دا ۶
 یدل ر ره و .ردهداد اس« توسله اعطق یا رمضح همب را هما



 ۹۸۸ هفصخ

 ردماما یخدهدهب داقتعالوصا یک اوا دهبعرف روما
 نا اوملعا ) كنرلت صح مظعا اما زممهدم رسیتح

 نابالشاب هلس ه راع ( ا ةرشع قس لعهنسلا لهابهذم

 درب مهم ندمالک لع ی را یک هدنماب ریکا هقف هل سهما تبص و

 1 رک

 رخ رصع یجنچوا هسیا یرلترضح یرعشا ماما
 ردشلوا كلاس هنهذم كنعفاش ترضحو ا دل و هد

 نداطع) نم ول صا و م هعا هدست یاد وه

 تکو کف تمام سا ین دلو ل در وق

 و تفاختس هد هلازتعا دعاوق یرهلوا ندتنالحا ههاع
 مهش و و ردا مهش یفیدنل و هضفانم هدنسهرایرافوحرب

 :یدرابآ رظن ورک لاا درر وص ر هاقففم اه

 ا عدل واتس ندور رک دم نهم تا
 هلصا و هلا راشم نالوا یذاتسا نوک را د و صندقدالک |

 نادمیئاسمضع ندنسهمم» لوصاتلارتعا لهایثراق

 اعطقواحضا ویفیدنلوب صقانت هدنرهرا هلبا عضو هح
 هتفد واقتراو . یدلیا ثاکسا و مازلا ینسهجاوخ و تاسا

 یامصخنوو وین ارق بحاص عفاد,كننسلعاآرابتعا ند

 بهذم ءا اکو یدلوا یاما یب مصخ كنهبداقتعا

 روصنموا ردشعلوادعمالک لع سسومو ماما هدتتسلها

 تبهدموشمای ا تدشن و روهظارک وصاهد هسلا ی رلت رضح

 ضعم هدنسهرا لحبم ماماییاو ردشلوا تالاسهب قنح

 ندتسلها هعاو شل هعوقو هس زج تافالتخا هدلئاسم

 هلتهح و. ردشعا تقفا و مه ید یر وه رز یمسقرپ

 ماسقنا ههفرف کیا هدهبداقتعا روما تنس ا

 هلیمسا هد رام یرکد « هرعا شا یر ككرهدیا

 کرد زح ردقواهمواو تافالتخا . ردشلوا ف ورعم

 هتعدبو لالض یی رکید كندر چیه ند هقرف یا
 اراعا نهج روا وا دعا سم ها
 فلات هرووا روت مور ر

 لدب هردو سیردو هراا رشاو تم اع

 قتخانایب

 همالسا هفلتم بهاذم نوتو یک یتیدلوا یملیا

 نوما تاسو مور ی راداقتعا و یساملع

 راکجاور هداعلاقوف یتح . ردشعولوب هدناننشآ عون یه

 هنسا راد ا كن هسملق تارطانمو هساسل تاثحاىم لا وا

 ضلو . رد رک هع وفو همه ثالداح كر هلحک

 یرافلاخحهلا راصتاو لباع هبهذم ریخد ندقف رطافاخ

 قح لها طقفو . ردشلدا راتفرک EE ردع عاونا

 نامز رب چه ندداشرا تما هللا نا یهحیخ دناقع

 را مال اک

 ثح ندا نایرج هلا ضورعم زرطو هدیداو وب
 بوداماود ردق هنیرصع یینش ناه كترحه لادحو

 هدنلنا وا كرصع وا $5 e یدر داد ییلکش هدعل

Eهلی هام فرخ نوا نایک  E 

 هنسهچردیاتباقر هنر رب هوما تموکح نروستطاس
DE A Ss ER YASادا  EE 

 ندهر اس تلاع نوچم ا ہت یعولع وو شمریو تما

 ندزو وب . ید .شمابا توعدو بلج امکح قوح رب

 هراشدا ید هبع رش زبع مولع عو مھ هدهبهاللسا كلام

 را و یا ممعآ هدک كو حیطلابو . یدالشاب

 دعاوق هدهسا شلوا مزاتسم ید اوف یخ رب یراشسا

 ی لشد ید یماکجا هڪ ر فلاح هی همالسا

 E هنملسم یافعض نام وا خوسر هدنداقتعا هسسح

 یا رضح ماظع یاملع هنرزوا كنو ۰ یداروک یسهرتضم

 EN و تورا هر ع
 صیصخت هنلئاسم هفساف ییرشکا كئحابم هدنراباتک مالک

 هدلوت وب مامها رب كوبوبو . یدتا سح ینموزل كملیا
 . یدالشاب هراکفا هلاحا

 لکش کیا نوجا مالک لع قرەلوا یسهجیتن كلاوحا

 5 ودتسا تلخ هکاشحو

 نرود وعضو تملک تم یامدق یخ رب دف اصاحت

 ر و ا ٤ كن هبعرشریغمواع هدیسحنکیا « كمالک لع یرلکدتا
 0 e E اا ەدەمالاساأ دالا



 یهدنسهرآ نیودنییاهلهحو ینج هاشالک | ندرلءهداف

 هدنصوصخ لئاس ب ول وا دیاع هلکش فرص قل هقشاب

 ردوو فالتخا ف

 اکش یینکیا كمالک ع

 دراق هولا ۳9 (

 نایاش هدایز كا هدنسهرا یرافلاحم هبمالسا دب اتو

 نه تا + کد وج ؛ یدیا هفسالف نالوا هرطاتنم

 امری كەر طاس نادم اتداع  شعا تاکسا ینفلاخم

 ET ناک 8: | یدبا اک یو

 ارات نهلع هتفلاخ نونا ڭغا هللع هراثا و

 هبهفسالف هصاخاب --۰ ی

 هد رصع وا. ردعذل وا نود یش

 هب هل دام

 عیز ییماسمو ندللخ یه دیاقع را اکو

 یر ده رک هبب رال مالک یاماع هاب دصع»هظع ام ندلاز و

 یهفسالف رانا

 قح (CAAA -گک

 . یدشرک هققد و هعلاطم

 لاس  شاط رب قفاوم ه2 .ةح و

 سسوم هنیرزوا لالض و لهج « ارب هلةملوا ىوتح

 2و ید یواح 5 یی هلطاب یاا ضو قوح 7

 هاش ال و هاشح فا ٤ لاطد او تاداو لوقو در یش ۶

 لوا ۽ الک ماظع یاملع-ء ندنخیدل و فو وتم هخمالک |

 هدعلو « یدتا اما هاقح یتسهمقفدت هفطو هد سا

 حیا ها مو شدوا تنال لاا

 . یدرت» ەدوجۆ 19 کش

 ا ک مالک نالوا نود هدنرزوا لکش و

 قوج رقلعتم هننایه 11 او« هنس اصابت ر« ها اعط کلی هقمسلق
 هح ردم لاسم EF وب وب ۰ ید لاخداو جد ر هلئسم زا اه 1إ

 [ ۱ ]| ندهممس لام هما اک تافل وم ر هک ردق وح ردقوا

 ربع وقرف ندهفسلف ت اررخ اداع « یدا هسال و درحم

 . یدزامهنا وا

 تی هاب ها هتنعا وفا کو مال لل ع

 شلدیشیا ندفیرش عرش قجنآ یسلیب :هیعمسلااسم 1
 . ردلئاسم نالوا فقوتم هنسلوا شملن رکواو

a 
 نا # اچ

 قحا نايب

 بعار « ۰ لع ماما « یسامدف تاماتطع ها ندا

 وارو« ۰ رای هراس لاحر .ك.هقطوبو ینا- هفصا

 . رد یوا ضس یضاف » نال وا سا روهط هرد وص

 سرد و سیردن هدم الک ع قا ۳

 بولوا 8 عفو هدهحاسوت به رپ : رحم و. فن ۳3

 4 رلدص» ۰6 رفت رم » ۰ « رلن زا ر ندلارخف «

 ونافع را وسېش تي ادبم وب به « راز دل ادع «

 ندیاداغا قلرطس جافرب وش گات هل ,یدل وا اهم

 ۱ یاملع نالوا نىم نید دہ ات م الاع جس هددلح و

 9 ا اعاد یاحاسحا كنامزو لاح نوحا مالسا

 هدر 5 EE هدنآ هلماعم و 1 هناضقم و ۰ رلشملا

 کا تما . کوا هح اک تل: كرنا

 هاس هع.ط وتا الدهني 3 لابو وداشراهدل وی ر یندل وا

 هلرات | یک هن رمضاح لاح «قرهمع ونوا یزمغید) وا اک

EES NY TDموزل ااو رب رحم  

 ٤ تاو

 روم اعا لوف

 وا سیرد هل روصهب ء ر ءامز كمك را اع

 ردراو « رکف یيا» هحلشاب راد هک لک 9

ECE.رم »هدهمالک 4 هدو 0 هرو  E 

 ی نالوا شلدبا لوف هجهبمالسیا

 وا دل راو

ESE OED ap E هدوحو یا نامز روم راس ول 

 و زل كما EE اب ردو

E قهحرم 

 تفل ثمر و باوح ء رلثا قرهن

 یوا موزل و كن وب هلا ثحم ندنغب دنا وا راتحا یتحرو

 ۳ هات هدلاح EES ییاحصا 3 فوم ۰ رده داش

 وا 2 7 یتددم وا سا ار ندنابرا 0

 هل ربش ط رام كباوما اداع قلوا لوغشم هل رلذحم

 PE رارړیا نابهرد ید دل وا ندا ثكوا هل داح

 ۱۳۱۰۹ ناوروک ىج و لوق هدرهاتط
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 ناباتش بشو زور هدنسهقرا لاوحاو تاساستحا ها

 . رول وا
 روم كنه ومو هدام یا وح یو یا

 ترطفو نشو اکت هلا راشماو دالب دن و ایا

 مک و لالقتسا عاد نالوا د الو دوج وم هده رشا

 تا مظع مع هدن رل. تو هیصخ تاح ندنزو
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 هنارورپ ماظتنا رام نالوا ناسح هی ققح تیابنا

 . ردد وشم تیم و رحم ندهبام یهاظء

 هاص اف هە مهسردیا نط 6 هعفاو تادو رسم

 ناو جرم هدنر وص 4 ىلج ی رظن طاق تكناحا

 ندا لک یزمنم عوض وم هدزا ر . یدتیا

EE EEهحرد هر هدب رظن ماللسا ند ك  

 لهدا خ رشت یتغیدنل ون م زنام هدرل

 دعا وق ناسل وب یملع قم كمالسا لاج نېد

 و ۶

 كج هاب رب> ندن اعها 266 شد هم) را هل دا ۽ هلاع

 ىاعە کیدا ری سفت و نمضا در ولور وب هنر

 ناغطو 1 ا > ناسحا ولدع یاىحا ته ۽ هلدح

 ی رتساسا تعلحب هب اع مه ۰ 'ہقہقح تداعس نان

 ۰ روح دا داشراو ملعت

 یابطخ هرزوا قلوا هحماح هظع وم 7 9 لا



 قحانایب

 نالور و و توالت ها لاپ كرلهط

 ناسحالاو

 او ء احیا ل

 ند اف طار

 لدعلاب اا زا :هللاب دعتسن نا وش

 یهسو یرقل ید .اتاو

 ساطسر, لصن كتيمالسا [ نورک دب کلمل کی

 دا ر اعوو ما تب یکتا سا ۳ موفق

 . رویرتسوک

 ندنفرط یرلترضحاممعهللایضردوعسم نب هللادبع

 نالوروس ناب هرزواقلوا یسلتیمج لا كنهبنآ رق تا

 لع . لوف « ًاداقتعا . قح بانج هدهنخف هبا و 1 هل

 مالا هدروما قلعتم هب هب الات تهح وس ىع هلا لدع

 هلتا حر هلص هصا اب ۰ هلا

 « ها هجا خیرد یتاحا ن

 هدر ور تدومو تد نسح هد راقح ه-ہزاملوا چمه

 نامرف هلکعا

 ناسحا ایا طسوت
 ر

 رک ندلا ااا مو براقا ىع

 هدنص وصخ تعباتم هه وېش هوق بودورب
 هدبولوا ندنسهدلوتم راب | كهبضغ ءوق ٠ ندطارفا

 نالوا رکنم هدنرظن تنسو عرش « یاس لقع یسیطاعت

 اوت سا نالوا قط. ش ۳1 كیهه و هوو 3 ندرت

 وش زکلای دوجنا تیرشب هکرارویروسب یہ ندربجن و
 ¢ حالو زوف مزاتسم ا رج قفو هب 4-س دم ماکحا

 ۰ رد داسو تماس یح وم

 یتتم ساتسآ کر یر و دعاوق

 ها تا ره ا نو دا

 . ردشملوا دراو مظع دیدم وش هدنقح باتحا ندماط

 SEL A الو ۱: هابتمشا

 : نمي [ نورصتنال مث ءایلوا نم هللا نود نم مکلامو

 نوسل واهلا لمر یندا ولو هب هماط 1 دک تما گا «

 ۹ ولاح هک شر اقا باذع قحتسم هک کعا لم

 ندنسالعاو لحا تاذ هدنتمظع دز كهللا نوجا ك

 یادخ ندا قىس ید دژ دعو E هرخ الا

 ) e ز3دكدىتسىم دینا ت رصذ كلاعتم

 کک یک

 تاذلاب . كمات لس «هملظ قح تاج هکرویلیروک
 رادتح الصاکلکملش د ط هدنسا دنک ON |هماط

 باذع مزاتسم هلس كن زج لم ه E نالو تفصر

 كملط هل رو هر ق . رو روس نا ین دل وا

 ساق نده تیفد وب ییدلوا دود هدرلهجرد هب

 . نوسلروس روصآو

 یافلخ هللا یرلتداعس دہع كلنهدنفا ناشیذ یما ی

 رظن عاجرارب هل وش هنیرانپ زک رود كنتارضح نیدشار
 < مد کر اما ا ربع هن و هاکن سبلهسردپا

 . ردیا ل 4ا ازا تاح ول ی ولعه

 تراظذ 6 E گوش ۰ هن ارد وا « تب رهظم هب اح

 زرطوا ! برای ناما

 0 فراغ هب نوجا وف وتلا هتیاصوو

 هلفاق نهشش هتیراتفالخ رود ڭنىرلق رصح زی زعلادیع

 هدهدید زن لا اگ راب داکد راح 1 هدتسمالسا

 ارجالا بچاو صا رب یلتعم هدهجرد هل كنادعم هبضق

 یرلفدنلو ندنرافرط یسضم ندنرالماع « یییدناو

 لالاتس هرزوا

 2 نالوادتاو رتادهنللطهشآ یاکرادقم ندنملسم

 حوا فرض هم و هرامعا "شاراهداب

 هاربر

 ۲ ۶ رر رسزادجم لز ىك وشیزاقدزاباباوج

 2 مکج هدیا هصوت هدصوصخ و .ردشلوا مگ ولعم 12

 هلرمش كیدنلو لماع ناه هدا كنيدوقوا یعاریرحم

 لدع نصح یفارطا « رهطت ندلاظم ثول ی زقاق وس

 و قا هڪ ردنرابع ندکما نیصح و نصر هلآ

 : رویلشالک آ « ردیولطم هدلب نیر و رامعا هل روص

 "ةققح هدهمکح " هله وش ن نایدنا تدس هر

 ٤ هاب | هراب ره 6 هل ا تطاس و الم > ۰ ردر رادتمف

 لدع هسا ایاعر « هلا ایاعر دالب « هل اداب هراب

 و عفا و E « EN ما ص ا

 هتعاحش دهسردبا نا را یلدع 0 یشراق هتلاوس



 ٩۹5 س هفیخ

 یصاح . رد یاوح » زرولوا یغت سم ندراقتفا

 رد اق هلا لد او نامز ٩ ردیدهر وهشم تاک
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 تاتیدا 9

 ۰۱ مکچ هسردم یللاور «

 هلا هیکعرب ولوط هلباتک ۰ هبجرپ یوام
 هلیصح روییلک

 هلبهسل وا لیفس هدلوب نمهنود « ردکچ هلک
 هللاح قحهلوا

 هدهرد « هدعاط ی هارآ هقااق ء هشود

 داد هرم و

ESهدهرلبوک قافوا كا رلدامز ضع  

 كح هناکبد ور

 ترار دا نده تا
 تقاط ی رینىلاق

 تحار یار هدا جاغآ رب هداووا

 تعاس چافرب هله

 قجهلوا لصاو هیوکرب بودک هلتقو هحک

 یهکلهت رلاروا

 قرهنقااحب یرودر روسالل وب هبارآ

 یلدا عطف لو

 ربلیرک کرونا نوک یرزوا ماشقا وک
 رب هدهبرق رول وب

 ریابر دلس ناه هسا هد ر بابک قچهط وا

 ریلک انهک قرهش وف

 سصح یسا کیا ا هل وش هش كنەطوأ

 ردنمر قحاف وا

 رەش هوهف کز ىلع ؟ دما هح وق هدر 6 ریست |

 ۱ تر تنش

 رد رفاد وح ابو هلرات رالک یاکرا تو

 ناشیرب کزونیروک

 ناتنم یسارب « هطلاص ۰ قاشوف « کل زید هصق

 نایب یلاح روی دیا

 ۳ E یقاعتم یعالس هلی وش روت وا

 ! كدلک شوخ قجهجوخ
 ؟ راو هذل ونه كەسلب وس ؟ ربخ هن 0 CED رپ

 ٩ ترمه . تكسصا

 ندنط وم بوقح هلتحاس زرط و

 نشو هد ۲ هک یدلوب یک نوار هنس

 مدلوب رتنوزف هج رش یحناف كرەلک

 مدل وا دق مدعد شلوا قرتم یسراب

 دل رهکح تقشم ولرود هبهسردم مز وش



 قمل! نا

 AY لخر ر اهد مد راس هب

 4 رز كا ناکب ا كاخ قجهقس

 رزو رز قجهلوا ندرب هدیراویدورد

 لک

 د ن ره تاج
 تشح و یسط هر اتش ه رح> كر

 كح هدا یداع یسارخو هج رل هنس

 كجهدک ندلا هسیاراو کج هلک ییارب

 دلرهبعا باح یتفد رظن ردقح هلاق

 كده یدمش 1 هصع قلساص کوا زوک

 نزع همولع عا وبا هللا ناش قرهلوا

 نکیا شمریو فرش هبیاوحوا رالییهحب

 یلاح یکن وک و وش كئیدح راد كويبوا

 لاها هس روییدا ر

 اس تاییمپ هلب ور نوچ ات
 نوسلوط اع هللا لهج تدسفم نوجا ه

 نک

 ؟ الاح ی هدد تام لاق

 نوسلوا وح کف

 ها رته و ج صراف كح هدبا

 ل هل وا لمساهد یع وز هس ققحعم

 كع 0 احا نسکسا هسلا ندقع اب ی ك

 ما

 ۳ کیا

 ییبر كنر یدا شعا رلاوه
 2 ردا < ل رساتار مر نامر ی دس سلوا ن ۶ ج

 را هد ندا ۵ دمرس وم وا 7۹ و یا قو

 مرح و داش یدیا شک یر نداقفر

 رسا رس هدنح ر یدد كسرو رولا

 دا ج ره ها وش ردق هب وبا بودک

 هدعماح

 ا
 ءآ
 رە

 كەز ود هدب ولو یەعج هد اروا

 مدل وا 5 و مسه

 مدل ون قفاوم

 ابا

 كلر 1 رحم هلا منع هفسافر هل رهنس

 دلدّسا ممصا یهع ود ی ندهرف

 هوم رس ف داره دیا ترابز هک وا ج

 هعمل | ءادادعب نداروا س روس ود

 یا ندنس وف هن ردا هدنتسوا کالو

 امد نوک تم یهدقرانشوآ
 کیا رلبا داب هللا صالخا هحاف بوق وا

 ندنس مقفر یدروص قرهلو" رثاتم

 دلها بقمل یا دل ها ۰ زالسا : یدید

 لهتتک هدیدس ها ربع ینیدجآ داران وا

 ؟ احع نو وا قدرولوا ی ر رم

 ا ن لا هی توش ود

 ندنراماع سرد اف

 فطام . 2

 کک ج 2

2 : ۱ 
 لع نسخا وا یعور نیا عاش د

 هبنش راهج ی > وا كنح ۱ زوکیا هددادغد

 O ا دل و هک ندرت عولط 0

 دلالوقلا

 ؟ ید هدنسهقفد یحنحاق تكفا یحنحوا اع

ES 
۱۰۵ 

 مهلت یتخ یا كئلوا
 رحاب اتعح ادا



 قحلا نايب

 نآ تو یرخافمو نساحهدهمدعتم تاما كل وا «

 ٤ ۰. ردنراشا ه5 نالوا

 دجلال وقلا

۳ 

 بتا ید اراتعا نددد صو ملطم 4م دم تاسا

 ۳ رداناش 8 هرز وا قوا

 هحامس لاحرل ریتخا یذلاتم ["]

 مت 1 جک ارج و

 ۰ ۳1ص ی
 ی وا لف داخ! داق یالااتمو

 - لایرمشی و نائلا یطعب یذلا انمو

 عاد نم هلضف ولعب و ییا وغ

 لماحو باعيال تطخ انمو

AEE SBEي د هم < ۳۹ ۵ سم  

 بلاغو دسولايحا ىذلا انمو

 عرافالا و تبحاح اتم و رم و

 ةراغ ناف م ورلا ءادغ اهو

 كنهدیصقو هتشیا هاهجو زمکیدتیا نایب هدیراقو [*]
 ۰ ردم و رج هد ییلطع

 مشاجالا
EE O 

 ججز لاد عد تعدتما ادا

۱ 

 ی ملا لع ما دقل و

 ( ینضیام تافاعک تصع) رده وش یس 2 رمع

 دال وقلا

 (یتنعلام لوقا فعاف) دن هرمهد هلن وش ینا عا رصم

۱۹۵ 

 اا لالا هرتغاامو

۳ 
 ر, درو ا , ال ته تا یه زر

 کب و مم ینعاهدو و یی دل وا «هلاها بش ها لحا» 9 لوا

 ب ول 8 یا ا كت

 ن تهز « اراکتا 1 لا

 را نا یوهیدیلع تطشو

 ۶ تر

 دد و ندناسا یسهیارفدصف ر نالوا هدنعلطم

 عارصم هدضر و حرش رداقلادع هدهسا شمالی اسر

 E O رول BES ا EE هدبصق یرو

 ® ردع

 دلا ك وقل ۱

 رو سر ی ؟ ییدید هدر دها وش حرش هدر

 ندض ردها وشحر مش كقل وم. زردی اناس. یزم هک

 هذص وصح وب اب داع کر ون دا بسا تیا یغهج ردوا ی رال

 هءفد یجنشب « یجدرد هلتهج نيدالشاب هغم تنه نلووپوک



 قم انایب

 11 هلع وطم رصد ۳ ات 3 رشد کک ص ندقدقاب

 1 هوار و ی لر زو و ا!كنىدلج

 تمد دقو نومىم ىشعالا ةدصف نم تسلاو » : مدلو

 نرشعلاو تلاثا دهاشلاق [ یمعا هحر یی | هتجر

 ددنصعاا رعلطم اذه و تاتکلا لوا نم
 ۹ کک

 اراک تا 0 لا رو تعمزاا

 ا راز نا ی وهیذ ىلع تطشو

 اشا لوا اوربتعاف « یا

 یصضیات نام فنص مەك ن وسل وام ولعم 1 ندشماه 1 2

 هلساع هدارخآ نام یدل وا شعب لما حاضبا | رح و

 حاضیا و 7 ندا نوش تاسا نالوا ءدل وطم. ر ی

 ی یحر هل | فا و یا مو ج حراش ۰

 هدوجو ییوطم قرهشا یعوآ هنس

 ديلا لوقلا

E 

 قلاو كرهندیا دخام

 ۰۰ ا

 دق هدنقح همالع حراش ایوک هلسهشاحوب فلّوم

 ندحاضانوت تاسانانل و هداح

 RR ۱ع.شعآ ذوخأم

eو نک مزال قما واو ناسوا یرللام  

ESEهلا  

 وب هدلوطم الوا.روسل و

 لدن و هح ص ریدق یل

 دشک هلوا ندهذوخام روما تاسا
۴ ۳ ۰ ۰ 

 ۳ فا ۶ اه ۔ نک دیا دا هک نیو

 یو رانا یل رم ولع كن دص ر ۹ صوت نوچ ل وعم

 هنآ فاتك هدتاتک و كفل وم ا ۰ رلردا د۶ ۳ ی لکد

 نانلوب هدنسهچ رد ( لاثم ) لاصام انداع هات هیضر

 ص: ص تل ادهاعم ( یه صخیتل اب و ن )دن ا راج ۳

 ۹ کی دیب | هجرت هح رضاح ند ) صخل2"تاسا
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 هده ع مولع .؟ هد هب هع ا اهاویش ۳ ۳۵ لب هلا

 یلکح وک كل و وم اس ندهمالعح راش ۳ یحر هلا یرمشخز

 و ردو وش ردرلکومس ا س هدة کد ردو

 فلوممزء رناط یرلنالوالوس ندندنک همالع حراش

 ردهدهطن وب قرف یهدهرآ هتشيا. زاعاط

 هرادتمف را 9 هلب وا هحینلک هنفدل و تیم تال وطم

 تاقوآ هندن نبدا ر 1 ید وا فرص یشراف

 یحوغاسا. رلرملرب یربهز تانل وح فا م a ردزا

 لوصف هدیراشق اال وم ندا تقلا منت 1 71 ید رس

 سعاشل الاق .ردشمرمتک هد وج وهدهنس زو وا ییبادملا

 یلعلانم لاس اللام لنا یقعد

 عو لہسلایق لیسلاو بعصلا ی ىم ا

 كياتکر بندی اوتحا ی هناسقناقد هدنسهح رد ل وطهر

 802 یسرتکهدوجومدهتسیلآ یر ودنا
 هقوجنوجما كمربتک هد وج و یلوطمتوا .زریلیبهشیریک
 هرکص ندکدلک هدوجو نکل شملیدیا فرص نامز
 2 وا قلعت ههعاق یهدنتاب ك رکناهج اک 11

 ناسانشردق اسامز لاو شلوا مانا بوغ ص .هدنرلهجرد

 هسافل وم . ردشملاق ظوفحم تد وغص وا هدندزت املع

 ی ناار ی وط هرتاو دیا التعاهما روح ای الا جوا

 اتمام هاب ا رانا
 5 روم شلاح هغا وا

 ضرع زادنآ تسد هاير ندارت

 هبصقتس ین ۳1 "7 تمه ال وطم

 نت یدک كفل وه هدنشاب ینای كنهطقش وش ییادشلاح

 هرقو یلوا ندو یر, هک ] رلقاشلکاب نالوا رداص

 یهرکص ندوب هدیر ید شرا نام هد نمهبدامتنا

 E توا 1 ردح هدا نا هد نمهب داف ا هرقف

 هدنقح یسهسلع تمق كلوطم رتقلشلک ايوا

 ردق قجهلوا

 هققط این ۰ ردشاک E س وا را نام

 حراش اعلطم تراز 3 7 ناب ا ی..هحر رد وا كةلشىلكاي

۶ 
 ۳ ا 7 گم هل وس ر وس



 ۱۳۰ و وک

 هب ونعم کا نالب روا ندقرط یساحور كیدمالع

 لا نم ردهالو ۰ ریاب دنا مکح هیدلوا شم رشاش هلا

 کل لالا ل ۲

 للا لع غال سارا اأ قا

11۷ 

 eee مور لاد رطن لاج امو

 (دجلاو رةفلادرطي دوج امويو

 روک ذملمف و ردقلعتم هنلعو درطآ ءا گد و 11

 او ER CTE >ارح تو جد مطاع ابو ث و اسم تد درط ال فا تاک

 . ردعاع 2م هنامود رطب رخ وم نال وا باغ عاصم ل و دوام

 رد ریمض عجار هد وح یلعاف دمالوعلا

 محار هدوح یلعاق كددرطد و قلعتم هدرطب دوح

 جاتحا عفد هلیسهطسا و دوج كدوج هدرردقت ینیداوا

 هیانعم وب ربارب هلقلوا صاح یتعم رب جناوک ۲ یا
 ردکچهدیا اضتقا یلوا باغ ندهرا كحودم هروک

 قلوا ثنوم عراضم كف درط یءدلوا عارصم

 ردق هب كلرلت و هک رولوا عقاو هلنع لاحو ید هدنلامحا

 ردهاتشا ةتسراو یبا لک هر
 نت یاس موهفم ناس هبا عا هج وت نایدا هال رز وص و

 شحاف ردق هن كغلقوزوب یخد یسمامهلوا لباق تسیاتم
 ا نک ربلک مزال كمرتسوک یغیدلوا یهاظ ردقهن و

 : ردشمام هل و ها هدف رف كن و الاح

 كنبرکع شن راش یاتم ناوید ود ۰ : یطلغاشنم تل و وم

 گه عا رص مم ٩ هامح ی ریمض تالیف کا عارصم

 تاور ییا لمف و ۵ یسهرد و 9 وج ی ریمض تالعف

 ردي وا ی طص هاب | هساتح اب 1۳ دا هات

 قلوان شمهعآ ناس قلعتم هرلاب یهدس ی ربع هک وب لاح

 نت لار کیدل ۱ بالتا كفا م هدنسە اس

 ی راب یدنروصوا هک وح . ا هب ر ا

 نانلو ل !فام كس

 هرو انف یهدلاتعر ڭكناو

 ا طخ هتحاس ثدح,لق كس ناف

 یعم حیحصل هکمر دا قلعت هناعف ( تعر ( یهدن وق

 لح ی راربمط 2 یک ید كل وم طعف . رم

 تر بم ی رلاب قلم هر د رعد هد مه تر هدوح هاب |

 ۰ رداکد ندراش رول وا هدا دوب هتشا ثمر دا

 ناب لعف هدن رله كبحا

 هکر د شمل وا عقاو هلبا هیناقوف ءا یک ینیدلوا هدلوطء
 هاطخهتص هدینکیاره ا لوا لعف هروک کوب اک
 هک ودر هر یر لوح

 رش ادعام E هلک

 دیا قلعت هی راب

 ۰ زالاف کال زس دانم ر چ هح انڪم لصاح و

 را و یدعبام

 یربص ییطصم

 تسامح 2 ارت

 لعد وخاب

 ما اللعا و حال يطا مسرقح

 مس هح وعم * ممایا اخرا یلک د ار
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 مما ارادم هح رح ردە مملس ورف رم

 ردہالا ت رصح وفا ناو تام

 مملیا اند ضارغا جم زاب یعبلق

 هاب | ساب طرف هدمهسا اق لام 7 هل وش

 مابا ۳ ثب چ ه هن هسمک ندمعلاط

 ی ناو مال هدیح نوت کر

 ملی اویا هدمعبط یلییاج یه هوا

 باعا یسلجم هلتقوو شماعا تتش ندیاون تتکم

 شمال دیا ناحتما ا نوا هد ر وضح ماکح

 ِر ۳ ۰ یک فو
 ۱۰ E هاتو رعم یتماعم باو تخم ندبا ون نال وا

 نالیدا ارجا یراناحتما هدنخ را ۳۲۵ هنس ینا نون اک

 یوا شعا تاھا زارا ل | ندناوذ چوا نوا

 ۰ رووا عقب و هو وب یرلبماسا هکل دا رابختسا

 یدنفا نطل رمع یاس بنات هفوب

 ۱ ناملس 1 » روص

 « نھ رلادىع « « تولا

 د تح لیا د انک

 « ین
 ی

 « لاح « « رلهفر

 یسهعیطم ك قاس دا ربنم



 قلاذاب دلج یجنکیا هنس یر

 ۳۲۵ هنس طاش ۱ یو ۳۳۸ هنس رفص ف ٤ یس ر ادازاب

۰ ۰ ۰ ۰ 

 ردب راکفا مست تكي هبمالسا هملع تعح

 3 وسم رړدم 2 رارج حد زاتما تبحاص

 قد رالعم تاو تک ندنراماعسرد زی اف ندنرلماعسرد زبجم اف

 زینم سیلک فوعبم داقو فوعیم لوبناتسا
 یربص 1 ۰ مصاع كل

 دا

 8 تاحردتم

 تاسدا مصاع یطصم ,e ar De e مولعو مالسا لها

 یربص نطصم . هترغ کیو املع هدناتوعبم سلجم

TEE SERE EEREفطاع . . . . . . . ریهذنببەك  
 دیقس * هه "دال CF هبملع تابح

gaa)حس  

 ردشورع ۱ یسهخس

 ( رار هلرجا هتسو ) یرحا هوا

 : نوجا تایالوو لوناتسا

 قنارف ۱ GINS شورغ ٦۰ كاهتسرب

 2 Ê » ۳۰ یللیا قلا

 : فرحا هیبنجا کلام

 ام اس

 زاملوا هداعا قاروا نابلدیا جرد

 ڪڪ

 : ه ص رات راق

 رونلوا اجرا یسامللو هدکلزستباعر قرهلآ هرابتعا رظن ینیدنلوب شلدیا جرد هبوب ثیداحاو هعرک تایا هتالاقم رثک |

 سس

E E) 

 یسهعبطم كب قاس دما
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 رگ عابر نامو : لو علت ۰ 2 ۰
۱۳۹ 

 .ردهت نغ قلهتفه یفو یاس « یندا « ید دونلوا رشن یرلنوک یمترپ اراز

 ام
 ( ۳ ) هلاقم

 هدننابمما اک هدیربمغب ترضح لیلح رصع

 ارکوصو ینیدنلوب هدازآ ندنافالتخا كنهداقتعا ماکحا

 رارب هلسقلاوسو بابا ییدلک هدبا روهظ ارکوص

 . یدیآ شملشوس

 ید هدندامس نامز ارآ فالتخا هدبلع روما
 ر كنا رشح ن زک تاعا یدو رد ؛عوقو

 قملوب هدیربمغیپ ترضح رونرپ روضح نامزیه نوجا

 یسیمیکو هلس4-اذ روما یمسقرب .یدبا نمهلوا رسه

 نالیرویب نامرف ندیهانلاسر ترضح یلاع بناج
 مز هحقدل و نامزو .یدیارول وا لوفشمهلیسافا كحاصم
 نالیروسغیلبت ینردبب هلتهجوب ۰ یدیاریلک هبیباع داشرا

 روتولوب رلنالوا رادربخ ندنیضم كنهيمالسا ماکحا

 "ةحا رصهدننسو باتکیسهفاکكنهع رش ماکح اهدرب .یدما

 هماکحا نالوا مولعم راس لئاسم ممقو ۰ ردلکد نيم

 ریلیدا راهظا یسیعرش مکح قرلوا قیطاو ساق
 لماعهلهج و یداہجا یدنک هسیا كدت [ * ] یدیا
 تارضح هلراتهجو . ردندهبعرش تابجاو ید یبلوآ

 هدنراضعب كنهبعرش هلمع روما ا مارک باحا

 : دعوا فااختا

 تامولعموهقف ترثک یراضغ ندننارضح مارک باجا

 یسهعرشتاظوفح كني راضسب هدلاح یتیدلوا فورعم هل
 نریو اوتف هدیهانتلاسر مایا ) . یدلکد ا ههحرذوا

 هدلاح نالوا دوجوم مارک باح ا یادهقف قوحرب

 ید كرلنا (یدرونلوا قالطا ءارق نامزوا هنیرایدنک

 . یدرونلو هعرش لئاسم نالوا ی وهم

 راهظا هدارو ندنفیدلوا رهظم بولوا تبثم سايق ۳

 * ردشلدیا ريبعت



 نادر دالب حف یرایضم و نب دن سم لک و فیت

 هدر ونمهندمهدیمسق ری وشملغادهفارطاوراطقانوحما ,

 ندا اضتفا ین كنسع رش مکح هد ۳ . یدیا شلاق

 ر ندّتسای و باتکا راد کا هج وا حلاو صوصح ر,

 هدر دش ی رلقدم هل وت و قسطن هدب ر وص ی رلکد اسب هلو عج م

 بولوب شرص نایب هدیاب لوا بویمشرک هدامجا ناه
 مظعا قیدص یح یدراردا ققدو یر ی

 تعد رش بحاص وخ یسهین را Ls كەدح دنا

 شمابا قبقح یغیدملوا بولوا ینایب عو رر كندا
 لوسر كەنع هللایضر هصش نب هرغم هدنتاققدت هحش و

 ن ع لک سیو سدس ههدج ندنفرط نمدنقا ا

 . ردشمرویب هلماعم هلهجو لوا هن رزوا یسملیا

 رکید و هرغم ەد هلگمر یخدهنع هللایضر رعت رضح

 یاضتقمكناممع هللایضر فوع ن نمحرلادع هدهلئسم

 , ردتعا عوجر هشاور

 رخ او هعرش هر تاج هر 2 باحا

 .یدراردیا تمجام هداتجا هجنیمهلوا بایرفظ هرونأم
 هدلاح ینیدلوا ناعم یرهم هنیرلت ر صح دوعسنهادع

 مکح یهدنفح یاریمو رهم كنيدافرب ندیا تافو یوز

 دد را راک اکو هدنظفح . یدنل وا لاو وب

 | OS E ر هلت مج ینیدعلوب فرش

 تعیرش بحاص كباوح وبشا .یدریو باوج داہجالا

 همکح نالوا شلرو زاد هصوصخ وب ندنفرط نمدنفا

 .یدتیاتداهش :یزلت رضح ن لقعم هتکندتا "ی فلوت

 بجوم هجرد ر نوچ رات رضح دوعسم نا« تداهشوب
 یرورص هسوا ا  ندنمالسا هکردشملوا ترسم

 . ردلکد عقاو

 كش رش ثيدح نالوا یعولعم كنبرب ندمارک باحعا

 شون وادوخایو شعاورسكنيوارو یسلوا ل وهج هجر کد
 عمتسم كثيدح نانولوا تیاور یبم هنلاعحا یسلوا

 ضمن « یسهلدا تبنماو داععا هنرودص تح هدب رظن

 قحا نايب

 یس و لهتحم یآالدەدە هح ااەدەبو>و تكنلمف تبدحر

 هدنسل و یا ید وصتمیانعم كەل وو هش رش تداحاو

 هدنناعمقح هل وا دافتسم نادر تاک یالتخا كناهذا

 نوجماقفو یتسارا هض راعتم ص وصن وهدنناللعت دل راد و

 فالتخ اهدنکچ هلن دیا لمه یم هّخیسز ی هصرصخح فان سضعا

 هده ع رش لتااسم RG رومآ ِِ

 E هلثما ضم 19 طب

 نکردیا لسغ كرانیداق امهنع یضر رمع نا (۱)

 هدنبآر کج هلک مزال یرلهمزوج یراجاسنالواول وکروا

 یراترضح اع هللایضر هشیاعنینم م اما هدلاح ینیدنل وب
 القا ور را ااا ا اذه رم نال اا )

 وو نود نفلح زا نه مای

 ثالث یمأر ىلع غرفا نآ دیزا امو ملسو هلع هللایص
  ردشهلشالک ! یمکح كيهلتسم هلسمروس ( تاعارفا

 مرک | لوسر اهنع هللایضر سبق تن همطاف ( ۲ )

 نوجا نداق نالوا هقلطم هلا هثلث تاقلط كنمدنفا

 هدنروضح مظعا قورافهنکیدملیا مکح هلبا ینکس

 ؟ یعدلریزا] یرلت رضحهلاراشم طقف یدلبا تداهش

 هلیزوس كنیداقر, زمکیدسمیب ییرلاروب ؟ یمیدنون وا
 یمکح ییدتیا باعا كنهانلاسر تنسو یهلا باتک
 . یدلبا در یهروک ذم تاورو یدید [ مهرردشکد

 كنب رب ندنایباحص (۳)

 و هم

 هدزقح هضاحتسم تالص

 اها نرحل !نواهعرش تمخو نالوا دراو

 ار اف ناف و
 ۰ ردبدلبقوب ید

 لئاسمنالوا مولعء نوجا نمرایدنفا نیزک باحا

 یره .یدلیا یناتو دخا ج مارک نیمی یهشد

 تارضح وندنسهماسرا | وهبلاع نئسلنمدنفامرک ال وسر



۱ 

 قحا ناب

 .یدلبا ظفحیالوا مندا اس و لاوقا كمارک باح ا

 تاداع .یدلوا ردا حبجر هنسضعم ییاوقا ضع و
 ضعل هد یسعرش مکح كروما صضع دواع هر اللماعم و

 ینیدلوا هدکلک هنلوا لق یاو یار كباختا مظاعا

 دش مش ثتداحا ضعب نالوا عاشو ضیفتسم اریخا هدلاح

 ۰ یدل را دا دان |

 زا هلا مظعا قوراف هدنمج كينچ الثم ج 4 7 ۶ ےس 6
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 ترضح | رحوم «تهدمنالوا ا نداممع هللایخر

 تاور ندنرلرناس هلا ناصح ن نارو رای نرامع

 ضرع .یدلوآ ال ورتم و ح وج صینبمه هغي رش ثیداحانانل وا

 سا تاع رش قشح كنسا رضح ما زک نیا هلهج و ین و

 قرهلواندنسهر ورا هو اه یعاسم یرلکدتنا قرص

 "هلجاقوح رب ندن راهرا.یدشیتاملعراک اه رب ن.انراجما

 .یدلویوط هدهبمالسا راطقانونوب یرات رهش ٌةراوآ كنید

 هاتمات هعبس یاهعفو ندیا ترهش ر هدایژ كيندرلنآ

 هد رلقح هک ردراو ناتساحف تاد ید نالوا فورعم

 . ردشلروک بسانم یساطعا تاعولعم هبنصضعب

 هیت یاهش

 سز نب ةورع ا ۲۷ ۰ .تسلان دعس بت

 هلادبع ۽ =. قیدسصلارکبیا نی دم نب مساق س ۳
 تباث ن دیز نب هجراخ س ۵ « دومسم ن هع نا

 وبا هروک هنو زاڅ شکا هدیرب راسي نب ناماس س ٩

 ًارظنهتا ور كراشاناو ف وع را نمحرلادبع نن هملس

 ےک
 زکیوا هر ول هرکید لوقو روم ن هالادبع ناس

 قفأ ومههرمخا تاور ردسا ر صح تراک نه رلادبع

 . ردیا عج ینراکرابم "یعاسا ی آ مظن قرەلوا
 هج راخ قلا نعیربخ هتمسقف ,ةع اب یدتش ال نم ناال ا) : مغز

 7 رم ۲ ۹
 (هجراخناملسرا واد یس ,مساقت ورع هللا دبع مهذخ#)

 ددا راکاو رد موزع س نسما نت دریعس

 ۶ ت وک

 E E قا رک نیک رتمر همرکم کم

 دخا )دات رج ساع 4 هالادع و هر ره وا اک

 ۰ ردراو یاور هدی اب وب نداممع 4للایخر

 عاعسا ندیاحا راک | یلاثماو صاقویا نب دعس

 بولواهدنش ر« (۱5 ) یدالو ردشملبا فی رش ثیدح

 یا سا ۰ رد ندناشط

 ۳ ردندتسات نابعا یالضف = ۲ رکیوبا

 مظعا قوراف یدلوت . ردراو یعا رام شا هلا حالصو

 هه لا را کوزه رود

 كنم راتمضح یراصنالاتبا نب دز - ۳ هجراخ

 كاردا هنتفالخ مایا تا ترضح رم دنزرف

 هدهرونم هنیدم هدنشا-م یر رصع یح رب و ا

 ینیدلوا ندمارک باح ا یاماع یردپ . ردشملیا تافو

 . ردراو یتلاصاو تقارع هدنیداع هلتهج

 ندتنارضح نینمّوم تاهما س ٤ راسين ناماس

 راس ن ءاطعو» یسلداژ | -كناهنع هللایضر_هناومسم

 قواو كنناس « قعسو كتملع .ردیردار كتي دت رضح

 حالصو تدانع تک: . رددرباکا نالوا ماسم یتحو

 هللایضر هماسما ندنآ یهاط ج اوزا .ردفورعم هلنداهزو

 تداحاندامهنع هللایضرهر هویاو سابع نا هللا اهنع

 ۳ کاکا نیم تک و« شامل تیلور, هفترش

 . ردهرک وص ندنرد ناسقط یناحشرا .ردشعا مولع

 باخا تارضح س ه دوعسم نب هیع نب هلادییع
 کک ادل واب باتفارش اهلا تاقڑام هن راه ندمارک

 ثیداحا یخدندنن ا رضح هریرهوناو سابعنا هلا هشراع
 عفاو هده هاط هتیدم ناف ۰ ردشملسا عاعسا هغ رش

 . ردفداصم هس الجاه یرج .رضع ینو و

 نیوبال كنيراترضح ریز نب هللادع - ٩ ءورع
 ۰ تداوم مه تنها ترق وا رک ودارپ

 ملمت .یدیاندتاماعءاماع "هلح اوندنعاا یاحاص مالعا



 قح نایب

 هلندابع و راک ذا هک یه. ردفورعم هدهلع رکنآر قءارقاو

 كالهتسخ ر ندا روهظ هعفدر .یدیا رولوا لوغشم

 زکلابندنکبهلس؟یغایآ نده اط ءابطا قزل وا یسهحتن

 ینسهصوصخم داروا هرورضلاب یسهحگ ى ستر! كب هیلمعوب
 . ردشعا ماود هاهحو یلاس داتعم هدعع بولا كر

 تذل كن وصو بوسنم هنسلاع مان هدهرونم ةه

 كهبلا راشم ( ةورع رب ) نالوا فورعم هللا ی ودعو
 0 (SD OORT .ردن دنس ه راح تاربخ

 عقاو هدنراوح هیهاط هدم لوا ند (۰۹0۵ ) نوط

 . ردشملبا لاح را هده رق رب

 دافحا كنيراترضح مظعاقیدص ے۷ دمت نب مساق

 . ردنداهقف ناعا هاو ءاملع ناکرا "هلجاو ندنسهمح

 دزب )نالوا کو ص كنابناساس هلالس یهدناریا یسهدلاو

 كننبرات رضح نیدباع) "نیز هلتهج وب یدیایسهع رک" ( د رج
 كرم رصع ینکیا یفو . ردیسهداز هزت

 - ردهدنرلادتا

 كن رات رضح مظعا قوراف س ۸ هللادعن اس

 دهز هدنتتسهرا نیعلات ءاملع رک اا .:ردنمرک | دحت

 ند زا (۱۰۵) )یا تارهع کان ربا هاتعاو و

 را تاعا اک یک
 فوعننهرلادبع ندهرشىمەرشع --.۵ هماس وا

 ماکلاقو ومو ملا رثک . ردسح دنزرف كنيرلترضح

 . یدیا تام نافع تاد

 هدلاح یتیدلوا هدنشاب ( ۷۳ ) هدنسهنس ( ) ٩۹٤

 . ازش لا را

 دیعسنر یح یخاق.یرهز ارک وص ندهلجمهقبطوب
 حار یا ءاطع ی ةکمو نجرلادع ن هعسر

 یرصب نسح هددرصب و یعش <« یحم مهار, هدهفوکو

 نارضعر لوعکم هدیاشو ناسا نا رس وواط دو
 . ردشعا روهظ مالعا هما هڪ هڪ اهد هدهقبط ویو

 يک یا او

 و ڪک فی

 تاوذ قوج رب ندلاکو لع نیقاتشم یتراهدیتحم لئاسم
 دا رفا : ,یدلنا ته لذ هسرد و نت تعر هلصح

 وارده قلعتم هلامعاو دیاقعو رلءا اتفتسا ندرانا تما

 هبعرش"یواعدو ردبا نایرج هدنسهرارانا هند لئاسم

 . یدرولل وا ضع اک

 هما لضافا ىلاثماو ىح يهارباو بیسلا نی. دیعس
 هم یدیبا عج یاوا كهتف للج ماع

 نیطاسا نالوا یراماظع فالسا هدلئاسم عونره
 دعاوقو لوصا ثاط رب یرلقدلوا شع قلت ندید

 د یو ج دمو هل تصاع

 كنمارک یامللع نیر نامرح یک و لضف یاقفر

 هلاوقو یوا 2 اا1 غا رفا ى ەد« تام ولع
 نينمؤملا ما ىلصا كنيراهذم كرلنا . یدرلبا دع قحا

 هالا یر سابع ن هللادع « رمع ن هللادبع « هشراع

 كنیراضاق هرونم ةنيدم هلیساواتف كنتارضح مهنع

 هک لات د يا و یدیا ا

 هققح و شدتفا لئاسموب ارک وص ندکدتیا ظفحو طبخ

 هلا قاقا ندنفرط یساملع هیهاط هتیدم . رایدالشاپ

 هفالتخاو لوبق هلیا ماتقوئو یلاوقا نالوا سلدیادوبق
 . رلیدتیا رایتخا ینساوفاو حجرا كنيرانالوا ضورعم
 هدنص وصخ توقو ناححر هدنسهرا اہم هفلتحم لا وفا

 شاخ یو عو E N E گرا هیت
 هک ناتافا ا ندهعرش صوصذایو هه یوق

 . ردشتا تأشن ندبابسا یک یسقیا قفاوت

 راو یدعرام

 مصاع ینطصم



 ىج ا نایب

 ملع دنا وش سلجم

 و

 نیر یک
 سلج یوک یست ریادازاب نجک

 یهلتسم یضارقتسا یتاما رهش نائل وا

 و ادمین اتم

 را متن
 رکف .ححیصت هلیب هلیا یسهنالاع تانایب كلکب دیس ینووعیم
 شل الو ودی او د تارق تار 3ر فدا
 هراذتعا رظن, یراتلباق هج رد ,ندنف رط ,یراضتنم « کا وعلم

 قالو طظقتم هروک اکوا هدهساحا رود تلخ هلکو ا

 و 7 هده نع یی و ادهم و زل ° زد س ل ار یکی

 ناوم سلحم حک ردیلاماشالک ۱ یساروش الوا

 e هدهتسم و امع 5 ۱, كالوا دوج وم

 کا هداملع تلفاو ی و هانا مث وعیم ید

 كع یی ندر داوا شلاق هدلبأقم فرط ندا اک

 ك هحرد ت ثءا ت وعد ههاس | یتام هر سا اجا نا وعم

 هجو هب الع اک یخ رعل وش نالوا عفا و ودررس

 ۰ ارد: دکال

 اع تلقا دا اهلع؛تنرکرا مدهقف هلنسبیم وب

 ناف رر

 ن زارحا عکس اهدار 1 هشت نو کیو ا دعا

 هززوکا عدد كتتهح تیاضا Aa نامز ددل

 کا اضوا قمقح هد زب ك دنقسشح 29 نجد هک رط

 هدكمشرک هتناقفد تالدم ت كثم ساسا راز

 كاا لونا

 ااا غ هدنناسیاسقس رباع اک اف ناوم اح

 و هفاسریممآ هح رد وب ین صو وش صصختل اب

 = 5 2 و ِ ۰
 تاج ی متد رظن هب من هیشد ۱ و هس راج 1 داح | بص و

 E ر - - ا ل

 كجا تلح ید رظن تاعام هد زر هر ۹طو و ندا

 . زرهتسا

 ا دا و یخ
 کما دم /
 ت بس ۲ ۳

 هم كلكم تحاتص ۰ كل تقیقح « قلف طس

 دنلوب هداوس ر قازوا ك ز ونه ندکلک هتسلاعآ

 تادابتعا كهاس رودونالوا مولعم هدندنع تفقد بابرا

 اهد ندنناعوبطم ل واتا نانمالوئروق ندنسهناراک ایر

 : نناظ جا

 یسهفظو لرلژوعیم : هک نسلی هل یکی

 دن را دقا ینکعو كع وشود ین وا تاغا وقمهدهینآ

۰ 

 ه رود

 ۶ ردتلام#هدندق هدا ات نب یک كیا هشیدنآ

 هقوقح ںابرا نیصصختم « هناهقف ؛ هع کی

 ۳۰ اا لس یسهناع هرادا د هتم نی دنا
 ا یتهفطو فک هنسهحردبا ضرف زی

 E ندنرل 5 تاک دس « نو و اهسیا ندقمشسق)اق

 تیام رب اهر هدست اتل اا قلی داف هک ادم

 مالک قح 7 مع بو هاب لادتعا لاکو 6 نالوا

 تاعاوطم ۰« كنیدنفا نیدباعلانز یلوسم هبنوق نلسک»
 ر و وك رگیدکیءندنف رط

 : وش نایامای زاب قاه اب ناه

 کلامحا « مرو هتسيا كمداوس تقیقح رب نو

 و ا كمر دا2 لاو رس وچ ر و نیا اظخ
 ههلزنم یبسو هلقاضا هلالا تب نالوا هدنمکح مت لام
 E ردلکد حدصیلافک كنب رظان هلامنانل و هدتس

 ر ولها كار وهتنامار مش بابل ندم ومع لاوما

 e ا ۲ ڪا

 ا قو I 2 ول بد ۱

 مش ها هموع لاوماو

 ردو و قایربع

 لمردشا ها هحد و هام هد یسه> د وب ی اما رم

 ققد هد ی ۹ح و اما رم کا یسذحد + هنامو

 هنمومملأ و مارک او

 ندهمم ومع لاوما هر رز ۳

 نوسلوا هدنلخاد نهفطو كجا

 او ا

 یخار ا مکح هتسمل» ر و هس اما رس قردا راق

 هزامهنل وا ا ۰ 5 مار هل وا

 i دات هل ام ع ص
 ۳۹ ۳ ی Ey) ی

 لح هدارو هاگ سم و هباع

N 8هدنماغور« هند اق  

 لاا ۳

REE oi 



 ۷ هفت

 یکج هدا E هدهحرد كوص هنسهدعاق اوق قیر

DE SR2۰  
 اس تلمو ۰ یمزای ی راز وہ گەل«
 اکوب ہد راعدا روضح كنعدم هناد ىدي ىللا ۹

 قس هدروما دیه داش ۶ كنسرظان هلدع یثراق

 زدفو یساعدم كيهلئتسم و هک وب لاح : ردطرش 5

 : ثندنفا صو یوعنم یسهرق هلسهعفادم هنر رع

 نولمر هلتفاضا هب هيمو لاوما كن رطا هلام »

 وک ا ها و

 ا ا یی قاب وف هرات و
 ها راتغا دام هباغ ۰ تلاقک۲ کن ارد

 ۰ ر طاک

 «تلافک وت » : كترطا هلام یراق هود

 ا صیقس رابتعا دم قل هراب قرف دا رامعا ۰»

 هبزاوه ییسهحرد و و ی هدف رگ ی

 قلطیرغ یر هدنسهرا ییامآ روش ها

 هعنامع الاغ اع ِ هد زار نیو وا E هل ر وصآ

 رب چیه هدندب هلام هلی راهیدلپ
 ه ید

 ردمشمهعا ناب رح اوعد

 وش ود یرظات هلام » :تدفا ییصو هلهو لک

 كمروت هلع یعدم .ریمهتسنا كمر وك عربتم هد هلم وب

 ندی راق و مما ۰ یک ك ۶ | هاب ی زوس 1۰ ز رها

 ندی ا رم یر نت هدرازوس کیکتنا لف قر
 کک

 نطو مرویمهرو ىئ رر كجەدا باا یک وت س

 ؛ هن ی ب رکا ر لک هام کم ا

 ےس
 يدلرا نعل هلرارح 3 بت اهد كنه نع &

 جد E هسا م چل < تکی دے یداهجاو

 چ ل وکر د مہدی ایٹ 0 و هادا محا و

 لباق ۳ تناس >- رب یحدلو

 عوقو و هلبا ل و ی ر ا

 رہ دا رامتعا یماملوا ریدجآ

 سافهباطخ Î لوق ج2 كتحا رقم

 یلدا و هدهجرد ر ثح هبمل دی ا

 یدک هنر

 با یار
 مک دات جنس ه دااح

ENS AE کلم 

 تا

 وش اع. یدیا ر 3 کل شب قا هات وعم

 وا ید یرکف ك فات ون هدهلگسم و « هلماعم قرف

 هه زغ یی هداروا دوخایو ندقعلوب رار هلرلث وعم

 هوم و وک هتک ۱ ا
 لاا یے راک ینا تلصل ی ندقل وا الفرا

 ..ردقلراکضیغ لاتحا یینکیاو قاراک ایر
 مرار وص هر وکه بیا لاتحا مکیدتیا نظ یلتوق اهد

 علعق ین رلةبسسانم ندنفرعمو مع هع شه كياملع هک

 ییاخه رافدل وا زما هد ین هبه ماکحا کوی ناد دجال

 e E ازاو هن ندقهشدلاحءغم رب داتا

 یوا ع ا ودا ون ونک ی یو غو

 یدژمکهروشردندز وک ییهن هج تلا كمر وش ود ندز وک

 زرو دیا تکر حیگرهنوشود ینج هوا

 نالوا ص و هنس وسم هروک فم مکا الماش و از

 ماکتم هدنحبم وا هرکوص ندنوا هدرانسرک هبه وک

 ندع تخ وا ی 4 2 راف سک هلع وم هدح و

 BEE نی دایناخبا هش دامقيح تراقح 2 5

 ندناعا 6 یز وس e رداکد رمقح فاملع مد صقم «

 یدتسا ف رص یثراف هر ا وعم تلف ۱ ی ,داکر 2

 7 تگ ا

 ند هزاب لدا دصم ناب o2 م ولعم ریس

 كر هات و 6 نوک وا ۷ ۰ زامال ور و

 م 7 یهتف اع هدایز ليک ان اربعا یتفیدلوا یشراص هد

 .یدر وات لا هم لےے هده ص وصخ تر وص

Iهاما عەد  

E 

 ی رده یر ورقن هعاهعا و هتعیا

۱ E O ON 

 دا
 توت دک زوم ورا ی ددد وم یوقف ٤ مد نکا

 امر و را "هم گ یو زسا : هسرولوا

 ESS وم ر دزاب هر ر هدمط نال وا ۴ ام ولید

 -یعاشرا ۰ یکی وساهد حا یصعل + یلهح صوصخاو



 قحلا ناب

 ندقره كهقف لع هدلاح وش . زنکسرویارآ هدهوسک

 هد هج رد کج هلس هلوا صصختء ككر ھه« زوج واند ش يه

 رظن كنهونک هوب لاو ؟ زکسناق یهنفیدلوا زستمها
 کا « زس

 جارخاتس یتا دادعل موزل الاب کا تاک دس

 ۰ ندا نامرد یرروتسد ىساعلا هرابتعا

 : زکیدیا هه ن نوا یلهراص رب ییهزجملاو

 ؟ زکیدیا یر ولوب بسانم كب ممل

 هنانوعیم نالوابوسنم هراکلسم فاتخم كناع وطم

 لیلدّرب كنیراقذلوا هدکمهمهدیا هظفاحم قلفرطس .یشراق
 هدسلح كرلث وعیم ییقراص هرزوا قلوا یسصزور

 داتعا يهدصونصخ قمزاب یرلزوس کیده وس

 .ردشک یسهربص كعا ضررع ةد رظن دی لاک غ

 یهدنقح كمهمشيرک هنناقیقدت كثحم ساسا : م هلک

 زار یو اریکسون موش

 ۲ رضحت سه نالبحا یئ راق هتنالاس 3 تم سم یيدتا

 هلقهلو هدنسیرجما طح ثااقتسا شوغا قوح رب

 ند هه رخ ندا توقف م ات تار
 نالوا لحاد یک هنشاع وتنلرا ؟ یدیا یمش رب هقشا

 كمر یادو الا نالوا رییعآیرودزوس هدراتلم
 نا تقالط,هدرودوا هتشیا . ردیک ندهصیط ,روما
 كب ندنناصشف كنيراهردق هوو ثنیرابطاخم < ینابرا

 هرهج رب لزوک هدرودوا . رلریلیهدیا هدافتسا هدایز

 هبیلاعم حاورا نیمهدیا تیدوجوم ضرع هللا ظافلا

 رهدافا ناشیرپ « زملیدیا تمرح هابقح

 هعاتسا مدع کلو « هعاض رلتنکح « رلتقفح نالاق
 ۰ ج

 کل دانا هدهفالخبابتک یلاتماوم دن ته رط

 هدا ت هاوا

 تاقا قلفو وط کده رد نانلوا ریمل ) یی ۱( هلهح و

 نع یادتعادح « كتفالط یک ینیدلوا دودعم ندناسل

 هدب رز وا بطاسخ ید یس۹>رد نان وا ریحآ هز رحو

 هلبسو.الوط قلو هطساو هکمایهدیا ارجا ریثأت قحربغ

 ۸ س هفیخ

 زوس هدمالسا مع ارظن هنغیدنلوب دودعم ندناسل تافآ

 نایوروا هدیه ,ناه هدهسیا شمع ندقوج یرود

 7 وصخ و هاتهح زمغلدم هلا یرمدنکن دکعا دلش

 قرهلآ هتفد رظن یزملماکت نالوا شملینازاق هلیتقو

 . زروشوب هدشروبحم قمالشاب ندشاب

 هدنرظن ییابرا ینانایب یتوکوا كکیدس صال ا

 ۱۱ دت سهراف هتسوع*راکفاو نوک و

 س E هنحاص هحقدشالقاب هتنداقتا هاکن كخحرات

 اکوا كاعوطم . ردکحمدا لکعت ترخجفم هقشورب

 قلا رودهدیزلهرغبای«یراهدقل | ةحالصل اقوفام یاد

 ۰ ردقح هنل وا دق هن دا تعا لح كندا وح قاروا

 یربص ینطصم

 ندنشاص مالسا خراب

 دعدأم

 ۳۳۱ توف هسرزوا لکتورپف لدوپ یاسور

 0 ی نا الا نا هدننايبم هلم ی دا تتنک

 قلالا ضعحإ هحنج وم یسهللح ترگخ (. ییغتسا ۲ ر

 © هما .-یدالداب.هروهط الدنا ازجیا هناکرح

 نکریشیلاح هتیدوجوم ٌهظفاح یراق هرلیدوم قرەلوا
 هغمشآرغوا ل رکیدکی ككرهدیا لدم ههقرش یداحاوا

 نلکهع وف وهدن ر لارا هرزوا قا وهف رعت .هحیش ۰ رایدالشاب

 ۰ لوط یتراسدافو یدتیا دات هح رله: س تالت اقم

 ۱۱۳ یدل تفعض یدک ۰ میت ی_راقجوج

 كرليدو نالوا ی راع دو نمشد لباقم هتناحو نا

 . ید النج ییداوب و لابج یارسم تاهقهق



 قلوا یرومشم كا كتابراح وب ..مالسا نیخروم
 : رویرتسوک ییاجف یهدیآ هرزوا

 روهظ هدنسارا یاب جرزخو سوا : ریمسهعقو

 ( مس ) هعقوو نالوا لا كالتاقم ندا یداع و

 . یدهبا ثدسحم ندنزو یواقش EE ةا

 هدنسهلسق هسلصت « راکدایرپ هدنمان(بسک ) ند( نایبذ )

 ندارج دکر ید او چ کلاس
 هنتیاج یاہ ےل ( نالحعنب كلام ) نوجا قمرا روف

 كرههم رو تها هنسهباخ كکلام « ريمس . یدنغیص

 . یدردلوا بوتوط یبک ریارب هلیا ریرشرب یک یدنک

 ینسهلج وناراتروقندن دادیتسا *یداادرابدومب یا
taهنسهاح كيادر یک تاامنب هل دم ند  

 كنهج و وخدارفا كمردل وا یر وط نمدآ عا لآ
 ینب « ینلح كکلام « لوتقم . ىدنوةوط هنتشح

 مزال قلا تید مرای ندنلناق نوچا یتیدلوا یسدجم

 تيد مات نالوا صوصحم هرانراو ین « بیسن نکریلک
 . یدلیدیا باط

 كمريو تید مان . رایدتبا ضارتعا هبلطوب رایسوا
 درج رز« رای دید ایامزوب یگ دق نوناق EE یشر,

 هحبصا یسینر كرایسوا هللا ( نالحع نب ثالام ) ید
 هني رار ر« ر رک ها اد هص وصح و ( حالا 7

 تیام. رایدرتسوک تاب هنارصم هدن رلاعدا قرلوا عبا

 ەدە هلق دارفا هعزامو یدلوا رحم ه هع زانم هرواحم

 همش رمعاح بوش رغاب فرط ییایه. یدتیا تار

 قورو تاقو .:یتشقلاف همش رود

 یک شمروعا تیافک هبراضم طاسویک شاط « ابوص

 نوک رب دالاشاب ه هلن اقهو هح رام هآ راقا ز مهل رلحاف

 هد هات ام حین . اب کود یا نایانناقكنی رکیدکی تاس

 یواحبلا مارحن ردم )ر تام طلا رح رای

 .یدنولوا لوټهجفرط ییایهینببمآ ندقرط( یجرزخطا
 فكراسوا رک بولوا ةت اذ مکحو فراع« زدنم اریز

 "رعاش» ,/یدشعازاف یداععاو تا دال رزخ درک

 «.ردیدیفح كنوبیراترضح (تیان ن, ناسح ) یریمغیپ
 ی اوفا لوبق هحیف رط كمکح :یجهر و ریذنم

 تلاش لک تلاع هکمادام اک وص نایک درشت دهم

 عفو ,كنیماح
 ید بسا نوجا لوتقم قرالا هتف د رظن یتشسحو

 ۰ ردشملب دی ا زواسحم هنس ها كیاذر

 . یدید « ردبل هملب رو

 نده قم ورلیدرپ و تد مان مکح ب رد راس وا

 كفرط ییاره هدهسرایدشبراب هلراجرزخ كرکج لا

 نادم « یدردنالو ییراتحم توفص ناق دف

 لکشت رلهعنام لناق هنیراهمشلرب امده رادسج هدولناقم

 ۰ یدتا

 یراشاقو رویناب یراکهرو هنیرر, ۍیالوط ندوب

 هعزاسنم هلب رکیدکی یدارفا هلیق یکاوب ناسالوب قیناج
 روامریحاق ندتفدرظن یرلبس قافوا لانوجما قمراق>

 .یدروالوا تایسو اول وروک« اغوغ هدنسلاوح هتیدمو

 ردفا در تند هعقوت( اج اا ) توکل وو

 ۰ یدتسا ما ود

 2 یسهعخ و هباح رلامو

 (اححح ون ) ندنناقحام یمهلسف سوا . هعف وو

 دز رم هدنسارا ( نزام ون ) ندناقحام جرزخ هما

 . یدلوا روهظ

 : هک هاب وش

 تیزر رویم سا( مع نوک نک زاموس

 روشولوب هجیلزیک لرب نداکتفل | رایج ون فیرح رب
 . یدروخشر وک

 هک یلالوا شلوروا هغیحا كب رلتاقالسم ینخوش



 یتیح قورعو باج ین ریغراظنا كرا جنك ابج2 ونب
 یمک ندنکیدخا كي رحم

 رابد ردل وا

 | ىلتف كننک"

 بوصا و لس د اخ كنسه9 وشعم

 ( ورع نب مصاع ) یردار هحنیدیشپ
 هدهلباقم هلبا در رالتاق .

 كف رط کیف یر ارا هد اط فقط. واب دن وا
 (هاحر). یدلوا بس هنعوقو كنهلناقمر, یی ینابث هددر
 یوفص لکشت هدعقف وم نایلهد

 یدّسا باط ید كغ هدراو

 راش ور وا كرهدیآ

 ندا رک و هوم را رس وک یل راراپ هجا رایسوا ادتبا

 کا تورو.

 نالوا یراس ر. رایدلو قفاوم اهاد ینلوتروق بوجاق

 هنیراصح یهدنمسا ( نایحض ) (جال-حانب هحیصا )

 شیدامانایاد هتناحاممم كرلج رزح

 . یدشوواض لىرا اوا هدیدارفا هلق .یدتیا احتلا

 .رابدلا ینماقسا هل ر وص وش لر مس ى وء رايح رزخ

 لباقم هنیردارب كرههم) افتک ا هلکن وب( مضاع ) نکل ۳ دک ا ۰3
 ی هحیکو روهتدا كمردلوا ی ( هحیصا ) اقلطم

 2 یدروشالو هد نو ود هدنفا رطا كنا حض راصح

 ب وقح ندراصح هی و هد صع كن هحیصا هدرود یاس 11

 لب رلءوعوع یدودو جابو ینکیدتا شب قارطا
 کدر ولاسص هبیراشید یرلکیوک نوچ ا كمريسلسب
 یمرش لا هاو وا هدنج ورح کلر (هحیصا )۰ یدالک |

 ی

 ۰ ی درو جت ندنسهوع وع ها رک وک هدهسیدتیا مع

 دی IEEE نآ وئ س

 متک 'وسرودما ناغه بل تب

 «لک د و كن رايز هکر نی 9 یندتا 5 وص هدنس

 مور لئدشوجور بت تل بز هلو كن (هحیصا (

 ۰ یدک جاتا

 هغعار واد EEE اتحاو هن طعم ناو كن و

 ی

 ۲۰ نخ هدزلار وا * r یدرتو راارف
 بوقح كن ( هحصا )و ا كنساف راصح

 د انا 5یا ٠۰ی ڈرڑک یکیدریدرک زوك ةفارطا
 هرزوا د وک کوک تانمضد یج ها هدیا زگتص
 . یدالسشاب هغمولوا راک دار یادی وو هنان یقوا

 یرلامرخ ید شاط هدنناب نوجا قمرودص وص ئر وا

 6€ وا یو یززامرخ«رلکیوک+ ی
 نانولوپ هدش هررک یغالوق هللا ناح لوه ۰ یداوا روج
 و هداروا نا تای و بورغا كرلکپ ا
 . ات اع ردا سرفت یکیدنهلرک نشد
 اک یکم ریل هداربص یفیداپاق هلزیخ ینیاق یدرک

 < ی دارا

 اکا ردقوب ارکوصندقدلوا لئازیناحیم تالبا

 ینیدنالباص هراصح راود كق وار

 یدالکآ ینتجالوا ( ورم نب مماع ) قجمآ ا
 ندقوح ) ممصاع ) هدهسا یدربدلاص ندنسهفرا یدعمو

 شلوروب ه ر هدوم راندک ندنض ل وا ششوواص

 راب دلک ه اح رب

 ناباما رد ا هل هدرا صح یدن 9 هحیصا (

 تولت مه قزهصاب هلفنلا لع هخکرب ی راروالدحرزخ
 نایدا شف هدههاحر همق و تر م ا ۳3 قفس وا

 ریشه ولو ی ر ۳ اما دو روس داما a یماقسا ا ۳
 یدتا صا EN وطهدننعم لبل تو لا دل 5 راس وا

 هلتقا مس ربص رب هنا: ,بج و یدورو كەك و ۱ ی

| 

 یدر واب

 راو یدعبام

 یو وولا سهاط
 دو او نیس

 ندک داد تفس هجم هلبا تلحر نس
 ر



 یدلوا تتوق عراب عرصعوش هلبا هآ رب

 نس عدرا یمدج وا هتالاع تانج

۱۳۳۸ 

 : هدننوات رس كنهللاع ممریشه مکیدهلا رول هلیسهعطق

 ! م هما اع مدقم نیر بوت هله

 کت وهال تولخ اغب رد e دل هاب ا

 یتماکنه "قمالغاب: لاش اک و لکب

 هکنونات ! مشهدراق یللاوز اما مدالغاب

 یولولا مهاط
 سووح

 هملع تابح

 و

 هنایوح قر ءوطخ كالبا

 كنعان و نادر نکن م

 ر و رخ خرات

 یرلهنارورپ دیما
 هبم اس | «تسه فکس رب تام تک

 ماس لا لمكم كلا رار هلسهاقو كساساون و ینیدلوا

 :هکن وح .یدشما فاطعناهمارک یاملع

 تکوش كرەلديا بقعت تکرح طخ رب عورشم كا

 كم اداعصا هنسرتالاب عقوم یتیدلوا قبال یهلمفراعمو

 یوزر كهاس رود هدلاح ینیدلوب ندهبید باو
 نال وا هر هةل یتتقح هصاخاب ہد اہم هعس ناتلوت

 ردتقم ها ها یهفظن هفطووب هلشال ءاملع نص

 0 اوف كيهرادا تطورشمو رارویلس ی را: دمهل و |

 عامج )تب ۰ مرا ی کشا ینسهتساسا

 یررقو نایرج هدنطو هحاس كناعوطم “یت رس
 ین رەخت فئاظو هبادلا تسح هدنآ یرلکدا كاردا

 [ قرهلوا ىل ةح ] یراکحددیا تعراسم همادقاو ادا

 . یدرلروہدنأ دما

 ها هدزرس یفاعتم ی حد وعسسم تالقا طرف

 ثراوت ندشاس رودو «هولعم تادا نالوا روهظ

 راظنا ندا فاطعنا هاملع « یعسط "یاسشیرپ

 تع رس كيا ااو ناف ر را يدا نصت
 لکو شا یبوست یشلوا و ا

 نانا وا

 هادىما

 كج هسهدیاتامنا هدن رظن تام یشد وحوم تاح هبملع

 هيلا تقشح و . یدخمشود ا نط هکر د 7 ۳۹

 تردوح و هه. هم تام راظنا * ۷ نیدءام ع نور هدنسوشراق

 ا ۱ هدهحر د ی دل و وا ق ل ی را هققح عفاومو هماع

 ییدلبا كاردا یموزل ندقوح وا كا تااو
 لکشم هدنص وصح صو هلعف عفوم ك هبدح تاعالصا

 یراب نوع تیام و شع می صت تمهو مزعر هازادنا ر

 یک نامز تا الاو طئاسو نادقف یتاممصت هحاق هلا

 [۱|.ردشاواق؛ وم هجار
 مولع بح یک ینا ناخد ناطاس ناف : حاتتقا نیہ مس

 3 و ا

 3 اے تا

 >ا هاف ندد وف نو وا رهعنا وم

 سیسات دقم رصع ق چ تردندن و كناشذ هفللخ ر یراممو

 هدهسردم ر یرافدروس ارجا ی داش مسر تاالا و

 ضم و نابعا و ءاملع راک او « اکو تنه لوح

 یعیمصو قالرای كب هدلاح یراقدس ]و رضاح نا

 هجو یکج هدا ناي, انا و شلروع ارجا هدروص رب

 عمه
0 

 ردش) وا ماتح نسح نهر هرز وا

 فا مر یر ام ندنق رطتادییااداهدب زک : الوا

 دہ طفاح یحاح نداملع بقاعتم یو و سل وا توالت

 تالا لامعالااءا» ندش رش یراخ ح هند رطید وا

 قره وق وا هدیرزوا سرد هلحر ییسم ثودح e ۰ ا

 نآرقثلنب راترضح ا

 هرط مالسا راک ! هرزوا قثوا بتک

 حصاهر کش نزکاک

 لوفو ¿ 9 ۳ نم

 ا

 تم و مع 0 تالبلج باد و نالبروس
 قفومهنقشات و عمه هدهنس قلا نوا هلا هادنسب یمغس

 او
 یوک یسراهعج یلوا

 نانلو فداصم هرات ۳۲۰ هنس یا نوناک ۰



 ۳ 1 و 0 راد هدلحد و مظمل

 ل نا رقلاف معلا عج «

 « لاحرلا

« 

 ماهفا هنع رصاش «

 كرهدیا دا ربا ید

 طاتسا نوچ ا نارق ادا

 رىسەتمكرەدىأ رظن فلظع هنسهب یهاظتال الد فرص ماکحا

 حجم ۳

 شمالا | یموزل كکسعو جاتحا ههو ثیداحا
 سرد كرديأ نڪا اهد تانا ضل هدیداو و و

 ۰ ردشم لمس یسح ات |

 اغ یر فا صلاخ لک و سرد هدعب

 [ . ردشموفوا قطن رز هجورب

 بحاصمهنغییوعیم لویناتسا بقاعتم یتطن ماتخ
 كرەديا ماسق ناه یدنقا مصاع ییطصم یزاستما

 همه هام زور نماشا ی

 هبماع هوو گان هبمالاسا توط سو تکو قره رد وط

 .ثالع و لقع عملا لا ها هتنراساسا هفسو

 صلاخ یلکو سردو ینکیدلیا ماهفا كنهیقطنم تاساق
 كنتفمر هدهفاسم تالتعاس شا سه كن رات رضح یدقا

 لالضو غیز بایراهسیا هدهفاسم تعاس رک نولره

 حرجو در لو تداهشنال وا دارا ندقررط

 راد هنسهماقا بوحو كرادتفایذ ملکتمر, نوجا كعا

 تا نورم تععج ٤ خرس مک یلدرویب نا
 كرهدبا ناس یتغیدروس نقل و هدافآ هدنروص ر ىلج

 كمر دشت املع بسانتم لس هاب تما كاهمنرتمهفط و

 ارجا ًاقفوت هبهرضاح تاحابتحا تناسیردت نوجا

 یساوا شهلیدیا تیترتهبلوا كدناجردنم هنزغ[۱]
 كج هک رد لپ حک یو هه وزوازآ ر كقطن و

۶ 

 ردشمل دا ربح 0 ° سهحسن

 اورکفتب غوا ] : هللاا ذیعتسا الثءو ینموزل كحالصاو

 یلانای

 هبا هلبلج تای هح یک [ ضرالاو تاومس تاخف

 یرلماظتنا ول اکشن E كنهملا ءال

 هضایر مولع هدلاح زءفددلوا سم هل کش هدنقح

 هاففاوو یتقح كنو ندهعا لصاح عالطا هب همکح و

 نالا یتنجهسهلوآ لباق كنسافا تیفک هدنروصرپ

 هماتخ ینقطن كرهدیا درس هعنقم تاعلاطم ضع اهدو

 ۰ دهم دوا

 یرلت رضح اشا یتح مظعا ردص هنرزوا كنوب

 هیاملع تئیه كرهدبا عابنا اک ۲ هدمارک راضحو ماق
 : قرهالشا همالک رر هلتباطخ ناسلرب هنالاع یشراق

 تفالخ هرزوا ینیدلوا حرصم هدزمساسا نوناق

 نرد یسیمسر نرد نالو راک یطلسو

 ارد دات تاد ES ی گل وب ر مالاسا

 ارحا هدنسهر ادهعرش ماکحا 3 سر یسهرادا تال

 هک دز كیهملع كرهدبا تح ند نکا

 هدشاس رود هلبا حاضیا ینسهینالتعا هرودو هعق وم تيما

 ۱۳۱ نرو دوشم دادنتسا نالوا امرقمکح
 نالو ندهعرش قراقح كناملع الثم « یغید وط

 نیدشار یافلخ یساقحو لدع < نیروتسم لوضا

 فّاظو ینراقدر ویب قیبطت بویالک | هدلویهن كنا رضح
 هدرا هج رد كمهمهلبوس هدلاح شدن و ندرآهفلس

 ی رمللوس یولکلدیا اود کل شکنوز

 هن ریسف كفرش ثیدح نانوقوا القن ندف رشیراخم
 نالوا سما ررق ندقوح هدن رلهنتم هظفاح درهشب رک

 لکد هدهب ورخا روما زکلا یوومضم كفرش ثیدح

 شل مالک داربا راد هتفادلوا یراح هدهدهب وند روما

 نوجا لاصبا هلماکت یلاع عفوم یندل وا قبال یهیملع و

 دعو ینکج هما يرد یتواعم ولرد یه كتم

 ۰« ددسمرود

 ۰۰ یاب رخ ادا دس یسر ناعا هدم



 تیاغ هلبا تعضو" تغالبو صاخ نکع یرلقدلوا

 هلا نامز "هققح قرهررد وط همدم 9 هار س وح

 كوالا فصن » رلتقورب لادا از تسانعم

 ۰ ی ودن كتیرانف هرکو هل وتیسم SAE 6 یسهحاسم

 هدنفح ارام ناعم ربع ل 5 ضو تارا ه رب>

 یلتحر «یداحا و یسسات دعاوق

 یسناراکعادبا مه هدنقح هسکحو هضابر مولعو لاسم

 یراکدشود هدهرخا راودا كن هبمالسایاملع ندیاقس

 كحاف ترضح قرهقح ندطاط«او فعض "گرد

 یندرویب ارجا یحاتتفا مسر هدنجماو سبسأت تاذلا

 « كلاح نب هلا مهو معرب لی نایاش هدهاخسردرب

 هاب رابعا هحش یعوقو فداصت كحاتتفا نیم مسر

 شمروی, ناسینا هدنم ماقم ینکیدشیا دع یخ لافرپ
 یغود هب رات رمضح یدنفا یتسح ناسح مالسالاخشو

 هنبرایهادتخشم نامز كرخ صا ر هل وب كرهديا هج وت

 هارهلیوس ینکجهدیا دع ځلو ا ا مت

 داو هما كرت  هتمان ناعا لو یو اتم
 - رویب غیرد یهمزال تنواعم كنهسارحاو هبنوناق ةوق

 . دراما 2

 نیہ مسر هد یرات رضح یدنفا هللا عا یر ظانفراعم

 لفاع یتیدنلوب رضاح اوعدم ردق هب یدمش یاتتفا

 یرلفدل وب زاونح ورو یمیمص اهد ندنسه كنهحاتتفا

 ینقح كنطورپ اساسا یره شاب هقطن ها سهم قم

 سرادمو بناکم نانلوب یسیلاعت هاکهولج كی رلدالوا

 ثبسشل وب كندورب نالوا مهوت یتدوجوم هدم

 تالک-شت و ینجهلوا لئاز اک امدمب لا هارور قر

 تقفاوم هنرانونفلاراد رضاح لاح كسرادم ٌهلصا

 شما مالکطسب راد هنیراصوصخ یییدنلوب زاح یمەمات
 اقفارم تاک کاوی ندو نطو لابقتسا دیماو

 ر یفجهلوا رحتفم هلکمروک ی الماکت

 هوش و + ماتتفا مسرالرهلدیااعدهدعب و شملیوس هلبا

 .7 ردشلوا ماتا سم هلا هلام دعاومو تانا یی

 | رم دما 0

 یسهبرظن فّلاظو هدرانحک كنتراظن فراعم

 نارکش

 یمامها هجرد ههنید مولع كتراظن ۰ قدوقوا هلبا

 رب هنیرزوآ

 مدح هد رله زع کا عض وهام حقوم

 0 هیلاع کک وس نیلا تاسا هدبر وص 62 اعر ك

 یسردن سما ىه رکا کو لڪ ES ا

 هزمشیالک | مزی؛باتکوب ندیا راصحا هه هملسمهلط

 نودم هدنروص 7 یرظن 6 ییساف هدساکم را

 لکشت عنام هنسرد و سيرد كنباتک قالخا رب رکید

 سرد و نود ا ۳ هدهدل وب وا ۰ سعد زی

 یح هل دن وق واه همام هبلاط هصاخح اپ ردصسط ینح هل وا

 هسا | یحاتحا هحرد دل زعاکم هاتک 7 هلو نالوا

 ها صا )ا تلضف رطا" ن راتب ردنأس دو هتسراو

 نالو ا هشاد تا رد ی رات رضح یدقا

 هلسروص ع هب هقن اسم عفوم یروک دم تاک

 كيربت یالوط ندنرلکدنوشود یتسیردت صا هدیناکم

 . زردیا دع ندساحو یلکعا

 بس ¢ ربهز کاو ےس

 هدز واقلواهبحدم همرک | لوسر ید تک تقو لوا

 نا روا ییآ تم 6 راد هدر ةدىصق ه هح دمو

 بولا ینآ بک یدردک هبمک بوراقج ینسهفرش
 « یدلبا راختفا هلا تدامس راذکرب لواهحقدلوایرمع

 فاسنع E هدنس نیطالسو لولم 2 ا هت شرا

 «اسا صصف :ردهفطل هدرب ومشا هه رش هقرخ ندىالوادت

 شملیا مجم تیولع یانعم یهدنک اب تنط كرهز

 شمل وادار ا صخشم یر هل رح روضحتلاحر هقشاب



 ردلاع ضد ¢ رداده وروت تنط « تذطوا

 ردلاعلاوذ 3 ارد اتس و سدو ترطف ۶ ترطف وب

 چھو

 ۰ - ج ۰ ص

 هنر دق مکح شم رم هزاحعا دوتا تع

 دای شد هعشعشرپ شملیا و

 هتک قود نیم وا جنح توفص ودح « تناتم

EOE COهه تا  
 نه روا قر هاش اهکملا لیاقت

 رتسک اخ هسقبج هایم اسا: باحس صرواض

 ردکهدیزک عبط رختفم هلک راج یولعوا

 كاف رع روشه 2: ردشوح كەسل وا ام هب ولف

 رود هدیصق هتتسح رب یط وفحم تلتلم لوحف

 ؟ راکفا ندیا لع کرعش یعزملبا دایینس

 ۰ راو كمارتحا ماقم هدتما دز « كو
“٠ 

 هلم اهنرب « كلام رب تمرح قوشرپ نوکوب
 لاسه یریمغس هدر هکدلبا تراز

 حیف را تانک ایک رار كت

 نا اےک هات ر ا تما. ناھا وخدم
 رده الاخ ط وغم هدتقلخ هچاعت عف وموب

 رده ال هرف و نال وا فطات رهام هدل وب و

 ردرار - هک قو ددر - هدتعفر وزع نیمز
 ندنسامس « ندنلنس كناوام- كردق كس

 ءردرقفا دبع شاک هوفع هاکراب زجاعوب
EASدا  

 نددسما هک رد هحکدعا عا

EEا در یحاتعر هدد ر  

 ندنراماع سرد ماف

 فطاع . ع
 ¬ وهم

 یدرلانم دیا لوقلا قامیع یدر

 هلتینح یلالد هددج و ثودح عراضم ٌهفیص [ ۱ ]۰
 طعفءالتسا درک و نمشدطلست كرك كتسلاها دحرس
 ِ ۱۳ 9 شا یخ و روضح كتاه ورکم تدشو

 دجلال وقلا

 یرارمتساو ر كراش یکوب ددحم و ثودح

 یدوصقم نمهرتسوک یمسجوروضح اما رولیب هرتسوک
 دد و ثودح كوبەن هسیا راضحتسا ییهضام تروص

 یضامهدنلالد هئودح هرکرب کنوح 9 یتساتم هلبا

 دعع لوصا » رک | هحینلک هددحن . ردک راشم هاعراضم

 وا لودم كرلعف هک | هتسیا هساحم « نکی + نا

 دارو دهتودحو دوج وم هدراضام هن [ .ردو ددح

 اسم « ایعف اتش یضقتا » رک او . ردیع
 دوصقم هللا ماقم ٌهنوعم هدراعراضم لعف ضم هک ]
 هح هلا دنسلا میده كف رش دس یعمو |[ رولوا

 وا رمسلالحعل اما و )

 هدراعراضم ندیآ تلالد هلاقتسا هلهج و یی دنا حرصت

 نوچځآ تروص راضحتما هکوب لاح ریلسهلوا یراح

 ۱۱۸ ۰ ردمزال لاح یم

 هدنسهشاح یحرش كلو(...

 اهماج سوفتلاضعب طس ریوا
 ین راسفت یدنک یرلت رضحدسل هلکعدس وفنلا ضم »

 حراش . ردنساروب داهشنشا لح هدّتس . ردراشع | دار

 مص نآ ( ا نمّومو هدام هروس هدفاشک ینو

 اع هتیپ ( نع مورلا درطت ليغ امویف ) [*]



 دیدجلوقلا 5 رد شنا ےہ اردو روا

 ضیرعت ک هدنقحهمالعحراشندنناراطخ | یکو بكل وم
 یخد یسادنک ینرلهطقنوا كفانکالثم ریارب هلبایداتعم

 ۲ ردهدکعا حشر حد یانعمر یک قو شعب هعلاطم

۱۲۰ 
 حلاو ةحامسلا عج یذلانا

 لاو ةد

 ردصم 3 كا طعف ردهد-نزو یده قتلا «

 کمد( هناقتقح هلا وقتا ) هکلب ردلکد درفم مسا دوخایو
 « ردهدن ردت هبطر هللا بطر هردمح كنظفل ةا

 دیبا لوقلا

 ینح ام هک دم ا یاب رعنا
 هسا هدحاخو هدس وماق . هد ندحاصم نال وب

 ین توا . واع ندرداصع یک یده هد

 ندن وغل ضع یکتا لامعتساددقردل وآ یہ كاش

 هدلاح ره لامعتساو طقف .ردشمزای سوماق حراش " ال
 هدر ۰ ردلکد قجهلوا عنام هلا عع دا قرهلوا ردصم

 صا ید یم د ودر
 کج هیمهلیت کی ەبەفراعتمۇراس عوه اتاذدلرهک نالوا
 ح رصم هدهفاشیراقدلوا عج كران و یس یغوط اهدو

 نااش ههلئسم وش نلیر وک هدحاصم هلتهح ییدنلو

 یسوس تدودعم ندهص وصخ تامولعم نالوا مانتعا

 ذاخنا نازيم هنتسج كنیتآ کهتن . ردقوی لح هکمریو

 هلل وش حایصم بحاص هدهدنقح یسهلک بطر نانلوا

 رمتتبنآ لبق حفنو كردا اذا لختلارع بطرلاو: رود
 . باطرا حلاو ةبطر ةدحاولا

۱۳۱ 

 طلا كب نظی یذلا یلالا
 اعم اوو یأردق نکن

 قرهلوالدبندنمسا كننا نی هدس_هدنفامیلالا

 كحراش ۰ رد را یس هرزوا صاصتخا . رد, وصنم

 ندمالکقوس یزیوجگ یتیعوف سم هرزوا قلوا ربخ هينا

 ایهد,ییح تینا . دیبا ندمآ یفاللوا فوذو

 ی
 -مانم ةحاشالا عفت الف یدوا
 اعدبلا لواح دف نلر

 ديلا لوقلا

 لر ےک یک سر نالوا لب زا هد

 : دوم ی ام ادا نرم امو ا یک ییا کیلا

۱۲ 

 - مانم ةحاسالا عفتت الف یدوا

 دلا نیا دف نیر
 نالوا بوطخ عیادو روما عاظع یدوصتم

 کنوج . زامهلوارب هدناف رذح ندیشرب چیه ههسک
 «... شا اةلاكلاهم یه نوجا یعنع ءاضما

 دا لوقلا

 ناف رط ا حا نرم ودحا نا وا رخ

 هلهج و ییدتیا ماا كدیلا لوقلا. ردقح هلوا روصتم

 . ردلکد قح هل وا عفاو ندنف ط ید تست ردح و

 . ردشمهمهلتزوک هقیقدوب یخد هدتیب موهفم
۱ 

 E TD تاوناعلا یشولاو
 دنسلاو لعغلانب ةکم ناکر

 ردندانسحءایسا نموم نالوا هب مقمردمسق نمولاو

 هنمّوم تاذناع . ردقتشم ندناعا نالوا یدض كنهفاخا

 قرهلوالوعفم اک | یک ینیدلوارورحمقرهلوا هلافاضم

 ها
 دم هود فو وم قرالوا ىد نقولا

 . رولوا شعوب

 دعا لوقلا
 اهد كن رابتعا دمتم هلوصوم یتسهلک نمّوم



 یلاجهتشا ۵ تا مسا یم اوا نداتفخ اش ء یم

 E هسراب دیا دع منام کو داش 0 تج وم

 علام هدهنتلمأع نوسا وا هسرولوا هلبا قد رطر ین اھ رھ

 ۱۳۹ ۰ راک مزال قلوا

 اهوتفذ امظعا هللاربضن
 تاخاطا | اط ناتسحس

 CC رد هتسان هنو ستا جت ورضات هاب اهمحعم داض مه »

 دا لوقلا

 هک وب لاح . ردکح ءدبا هجرت هل و یمن هدو دعا م وهقم

 ۳ ینجهبماساص هجرت چه یر, ندهلک کیا وش

 د راضز ۰ ردفاولام يغ تایک»ر  رظن هنعو وم د کلا

 ۰ ۳۳ بو 0 بس 0 ۰ ۰

 ی راکه كیاحاطلا هحیاط نالوا نوودم هد ان جس

 2 یجب ۰ ردهتسانعم قلوا راده ورو ه زا و ر

 راویدءرام ةه ردیلعا هجرت هدنز ,طنوسء وروح

 ی ربص ییطصم

 سردهرکوب هرزوا قعلوا لاکا هدهنس ییا نوا
 كن وفو مولع نال وا اورا هجن س هداع اکو

 : ردبا ودج
 ۰ ات 0 هامما ۰ یراسرد حایص تا هس ی ۱

 ۰ دیوح و نا

 یدنکیا

 رف ملمت : یراسرد هلک وا هد وصقم

 ۰ الاما و ط>خ «باسح رص 1 ینامع فرص

 ۰ اا ےاعت 5 یرلسرد

 
 : لماع یرلترد حا ا بس هس ی ۳

 429 اد 2 <. تاعا دعا وق ء راهطا

 . حالفلایقا رص

 « یعاح حرش < هفاک : CEES حابص ۳

 باسح : یراسرد هلکوا .هفاش «هقالع « بدنللایغم

 ی رلسرد یدنکبا اشنا  افارفح ,هسدنه "یدایم

 . تام هقف

 < یعاح : یرلسرد حایص تک هات

 یراسردهلکوا « هفاش؛یجوغاسیا ؛عضو .بببللایتفم

 یدنکیا « اشنا « مالساخرات « افارفج « هسدنه

 : یراسرد

 یراق یراسرد حایسص بسا هنس ی ۵

 یراسرد هلکوا « هیفلا . یقاوقو ض ورع + شضلارف
 ۳م هر لوا رج یوا دارج
 نام ےک ع : یراسرد یدنکیا

 . ییتلم هو

 طو | عمهیسمش یزاسرد حایص هس یھ ۳۹

 : یراسرد هلکوا « داعش تاب « هب رز هدنصو :ناعلعم

 هجرت لوصا 6 هسامع تعالب ريج « هدیدح تک

 ۰ ام ج 3 ی راسرد کا

 ۰ یر الش ردحابص هنس یھ ۷

 .ی رلسرد هلک و ا 6 یر تامام ۰ هرطانم با انا

 یک 6 3 تم « افا

 5 زیج ولا ح رشو رانل حرش لو صا 2 یرلسرد

 یرلسرد حاص س هیس و ۸

 تراماعم ۳ ٹدح لوصا ۰ د اقع جرش

 لو صا 6 افا عو مزو 6 دبلا وم 5 ی لس راد هلک وا

 مع را سازد یدک ك

 دناقع ح رش ٤ بطف

 سش ومزوق ۰ دلا وم

 ۰ قاراشم 2

 3 ارور

 بم 9

 یدنکا 5 مالاسا خراب « ریس 5 ی رلشرد

 یراسرد

 هلکوا هام . رب در لو تا هر دعس

 :یرلسرد

 یضاق سه

 3 را رک حایص کگهکس ی

 ی راش رد هلکوا ۱

 انا هفح لالاح

 قطاراهظا :

 26 ا ی رار یدنکیا امو ت

 هات ر مشع

 « ضاق رع یرلسرد حابص بس هنس ی١

 . قطاراهطا :

 ۳ هقفل | هباده یرلسرد یدک 8 لصف رصتج

 ی ولس رد ا ویدا ا

 « یخاقریسه

 0 لش للم یرلسرد 2

 . هقفل اهیاده یرلسرد یک

 یسهعطم كب قاس دا رينمدم

 : یراسرد حایص دست ی٣

 ام ورا جی



 ٤۸ = ددع ياا نوح هنس یجنرب

 ۳۲۵ هنس طاش ۸ ف و ۱۳۲۸ هنس رفص ۱۱ ف ینترا رازا

 ردیراکفا رشات تكن ەىمالسا هملع تعج

 ةه لوئسم ردم : راس زاتما تحاص

 ند رلملعم باوا تم ند رلماعسرد زبح اف قدی راماعسرد زج اف

 ردتم یلسداک یوعیم داق و ناو لوساتسا

 یربص ییطصم مصاع ینطصم

 تاجردنم

 مزاح نیسح . 2 حس مه . هیف اع خشرتی ءاا لک مصاع ینطصم . LS e . مولع و مالسا لها

 : تادا ربص نطصم تورو یس :ندلئاسنالواهنقانم فدههدمالسانید

 ھاط دچا لرش رب هناروریتطو یدجدوحوک . . هعفادم یهذخاوم نایروک اور ههل

 یول وایهاط OAK ۳ نزح قد یربندندارفا هملع تعج . - ۰ داپحا و دیلش

 -سصعم ع "تن اه تم

 ( ردرار هل رجا هتسو ) فرحا هن ولآ

 : نوجا هببتجا كالام ع ود لود اتسا
 ES ۲ ۰ ۰ شویغ ٦۰ یلهنسرب

 » AY ا ىلا

 زاملوا هداعا قاروا نالدیا جرد

 : ه صراث راق

 رونلوااجر یسماملنلو هدکلز شاعر قره هدابتعا رظن ینیدنلاو شادا حرد هد وس ثیداحا و هع رک تایا هن ال اتم

 سه ت چت

 تدا

 هر ده وا ا ا نهنط
 س ۰ "



` 
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 EL ا ل

 و و 22

 هرس 217 او :

 س سس
 TEENIE ۲۷۹ ۱۹5 ۲2 ۷۰۳ ۱۰:۵2 ۷ ۵ ۷ 222 ۲۳ ۲:۲ 22 ۷۰۵۷ ۵5 ف ۲

 یساس « یلدا « ید رووا نشل یان رک یر دادا

OOO E کم OO TL O VON NLNE NE NE E SE 

 دعیام ( مولعو مالسا لها (

 هل اقم

٤ 
 فالسا یارضح نیعلات یاملع

 تام ولعم یرلکدتایتلت

 نالوا یرلهم رکم

 یر و دم ها و 2 ندسد هعا

 اطتفاو هنن ۳ اعا ,هتناراشا یتسهمعرش دک تلئاسم

 ااو ا ا نرو ربا ے یوتاب
 ۰ ات -

 ۰ یدرلردا

 نالوا

 ناف رع یاقهرو كنبرلت ضح

 ف 9

 یل رشم هلا یرلت مضح ىح ےھارا

OS (ENS4 تع ن هللا یضد د وعم ك  

 یتالکو لاوقا كلود

 هفوک یاملع . یدراروروک ریتعمو یلاع نگر را

 قط ید ۱ 5 ینااع هرونم هنسدم

 نلکهنا وا تیاور

 3 عا هنن رلص وصح

 عیسو و رد و طظم> و طح ینمولع

 e ر دعس .یدیا ه

 هدنسهاثم یاس ناسل انداع تنمارک یاهق» ههاط هد

 ترضح بولوا شل رادصا ثاذلاپ كہعهللاىضر رم

 1 نعل ات

 7و۱ 27 کس

 : رده نع قل هتفه
 ےس د حد ےھ ص

 نالوا یایو رع كنهریرهینا ترضحویرامکح یراقدلوا
 . ردندمطاعا نالیا ظفح هدایز كا ییهش رش ثیداحا

 یاسا كنهفوک یاملع ید یرلت رضح یخ ھارا

 ۱۳۳ ادر هتم تنسکتناه؛ه ندامہلاراشم

 ۱۹۳۱ عرش لئاسم ییا ناب نرسکما
 ا دوخام ندتااناب یرافاس هحارص ابو ءاما

 ردیوسنم هرات |

 مس ار ر رود نیعئا عس | ا ندا س ۸ نان

 ۱ هوا هلع ین راک دلا ر وهط . یدتنا لواح

 لدروس دعو هلشرط هزحعم كنىرلترضح ندا

 یاح یر سه . یدالشاب دیشب E لا یاملع

 هناللمایمو هاداع « هادقتعم ندسد ها یارک

 یدنرکوا یسەىعرش ماکحا كروما نالوا قاعتم

 كراضاق . یدلیا ذخا هرم ثیداحا هح ندراناو

 تام ولەمەلاەجو و یدتاذخا ین ساوتقوىنسەضقاكر را تقم و



 با

aهدهعرش لاسم قوحرب . یدسا راضحتسا هاد  

 ات ا ندی راد یوا ا کا هیات

 یراقدلوآ شم رکو اندنسایلع یراقلس هدهنید رومانالیدیا
 هدنقح رلنالواو هلهج و لوا هدنقح رلنالوا قیاطم هل اسم

 . یدبا رلیرب و باوح داهتجالاب

 زر طییدتیا باع |ثنتا رضح نیمی اته۶ا : یلاحرهقبطوب
 ندنرلفلس . رایدتبامولعیالاک جسن قرهلوا قفاوءهل ونقم

 یاواتفو كنهلع رامخاو هللج ثیداحا یرلقدلوا شال

 هعرش ماک>ا هج ید ندنت | اضتتاو تاباحما كنهقوئوم

 هلبا هاسهو هدنسم هضرش ثیداحا : ریدتا طاتتسا

 یرلکدلنب یراقجهلوا دنتسم ههلاع ننس هنيو كسم

 لالدتسا هلبا یلاوقا كنتارضح نیمیاتو باحا نوجما

 كن هضراعتم "هللج ثیداح |ینارضح مارک ب احا.رابدل و اردیا

 دوخایو رتشلوا لاق هفدلوا لوومایو خ وسنم یسضعب

 رارولوا لماعهاهح و لوا هسراشع لوب هدکم هنا ل ام هاسح وم

 . ىدا

 لئاس نالوا هم فلت هدنسهرا نیعلاتو باحا

 راشحا یتهذم كت الع ےک داو سر

 ہو ندنیعلاب ءاملع نانو هددیهاط هسدمالثم .یدزدا

 «ییهز « هادبع ن هادسع « مساق « راس ن.ءاطع « اس

 قوراف »ندمارک باحا اینا رضح اسان دبز « دعس ناب ی

 رمت نب هللادبع «هشیاع نما «ناقعنب ناهع «مظعا

 دخا یر لهدم كننارضح تب ات نیدیز «سابع نیهللادبع

 . یدراردیا

 « دوعسم ن هللادع ندمارک ,باحا هف وک لنهاو

 ی رل ہھذم كنتارضح یعش هلیاشرش ندنعباتو یلعماما

 .یدراردبا دخا

 -الیل اهنسلا ] هدنروص یحرب یرلترضح كلامماما

 درو تط ینکماو کک کاک اهم فرا

E I 
 هدهفوک . ربع | O یهعرش مولع نام ندرباک |

 قحا نایب

 ماما هدهرونم هنده «یروم ناف هلبراتر ضخ مظعا ماما

 ناو حرش نا کم «نمحرلاددعنب دم و كلام

 هشد روما یارضح حسعل انیعسبر هدورصت « هتع

 ردندهعا "داحا نالوا قفوم هود لواالا هدهبعرشو

 مصاع یفطصعم راو یدعبام

 لئاسم نالوا هشفام قاذده هدمالسا ند

 ند

 و یه

 د ومع هدرلنامز وصور الاف ندنکسا ےد چ راتضب

 لرکف شیلک ضعب نانلوا دانسا همالسا نيد

 هدنوسآ وارومعم ۾ ى ا e زالەن ق مشا اح نوح اا ہند یا

 : ردراو رل

 EE ۳ لصان یابند كلنوک چوا

 هک کد مات مینا هتلافک كهللا . ردشمتا لک رد

 مهدوکم وزا هغان وعرو ردق و هد سعوا تشدعم لیصح

 رب یرازوسوو . رارید . راقح كلرسلکوت ههللا ندنو
 . راردیا فرص هرزوا قلوا قلرادنیدو كلبفوص عون

 ؛ رریدروس هکل هتیمالسا « هنید رارکف یکوب کوب لاح
 نلاقسوزرقف هک رسکشلبا « هلکللش كن وسنم هک نیدرب

 كراتلم راس قرهلوا یسهحش كنوو یتسلاق هدنجما

 نیدوا هسرواوا بجومیبسل زا لاا یراتوطسو توق

 O ما نر نوع ی تی صا

 یرلقایآ هلنمرانمشد یزب زغد
 یزمعوروس لدب هعماشاپ هدایند

 SL سدقمو رزعم

 : سرو 2

 .ردارتفاهتدران و ؟ یعرولوا یشولب وب چیه .شمرو هتسبا

 : هده رش دحر صدقا لسو هلع هللا لص صریمغس
 5 من ا ۱

 تار یر E SN رخ تب

 دازس هکلب [۱] ردلکد رلتدنا لامهاو كرت یتسانند نوجا

 ایدز کل اب یبسهعرد تبا ( ۷ )۳۱1

 هشرش تیدحود هتشيا . رروقوا هدنعقوم قمشیلاح نوجا

 اقطت هنع رک لوق( یر فوس هبعس ناو ) که كتنا و

 , ردیلعا حیحصآ یدامشتساو دارا تروص نالوا داتعم



 قم انا

 . ردزکرلندیا عح یب یارخآ هللا یسایند زکراباریخ

 دم ولعم ینیدلوا

 زالوایخار هدهتلامسو

 رقف ندر نالوایضار ًاعطق هراحما . ر
 هدرضاحرصع صوصخاب « هکنوج ۰

 ۰ ردکعد راعا ام ردت ید تلافسو رقف

 ()رفک نوک نا رتفلافاک )ا هدمدق شاید رب کید

 ها : ردخر نهار ىلا رق ی لرو

 هر اه طت هرع اه ۶ یزاعا رس ید کلش فیت و
 محو ًادرف هد زکامز نو ۲ زد راک اظ ردق

 ریارب هلترورضو رقف كما ارجاو هظفاحم ییهنید ماکحا

 هدنرلرود قالخا فعض « تناتم هحردوا ؛ ردلکشم ك

 ردلکد یراک ثتنکیبابره

 ندلئالد تثم یفج هاسنازاق هدكنرخ | هلبا اند لام

 تارخردق و نالاق راکدای هزب ندزعدادحا هرزوا قلوا

 ربارهلبا هقافورقفو ؟ردنلکد هدنسهباس تورتبهتاربمو

 رد و یهیربخ تاسسومهم وب نالوا هد وشم

 حاصلا لالا ن ) هدهرش ثیدحر ەن نوحاكنا ؟ردىللاق

 لامیا نوجما مدا ی.اینعی .ردشملروب ( اصلا لجرال

 . ردشر ییموزآ ردقەنو ؛ لزوکردق

 : هدیابو هله

 نمو "یشنیلع ردشال اکولم ادبع الثم هللابرض

 نووتسله ارهحو |ارسهنمقفس و وهف انسحاقزرانمهاتفزر

 . نوملعل ال مهرتک |لب , هللدجا

 تربع سردر غیاب كت « لوس كت یسهعر 2

 یشر ندللا 2 اهل وا .ردهدکما لا

 نتکهدنل آ یاتتماو ناسحا كنکیرب كنکهواو نهلک

 لاصحتساندنترطف هنازخ كلاعقازر «هلرل ( كولعدع )

 و وارده « ارهجو اس

 لد ر اسرع ؛ ناکا العد نایامروط رک"

 ارحا وش هاتان ناکدنن یشمد نالو

 هدهرش ثیدح ر هنی ؟یرا ریلی هلوا یواسم چه تسمه

 هنعوتی كردا تورث

 بابراو تما ر

 ۱۰۲۱ - هغی

 ( نوففکتب ةلاع مهعدت نانمربخ ءانغا مهعدت نال )

 « رقف كغلقفارب قرهلوا نکنز یهرو هکروبلیروسب
 ردنا یخ هتبلا ندکغلقهارب هدلاح «روبح هفجا جووا هلاع
 .ردهدلاحرب یصحتالءتیداحاوران | یکوهدمالسا .ردکمد

 ۳۳ 0 ارق هدكئرحا هلنااستد لام
 ءراناسنا نالوا ققدمو لفات کم رله ید یتح .دلدشم
 كل ردبا فرص هتام عهانم ,هناربخ یناند تور یرافدنازاو

 کما فرص N كماهدلا دى ا

 عفانم « نیزمسقلاق هلس

 هلتورت رخ کردا تور لاصحتسازونه هاش قلوا
 (تاسلاب لامعالااع ا) a .رارولواقفوم هغعازاق رار

 هاتهج یلالوا ندنراروتسددلوسبلا كغلناملسم ینیرشلوق

 عرف سح نالوا دوحوم هدناسنک | یاننا كنور

 هخ | رب یه نالنازاف دلردیا اضتفا یرالوا ر

 اینک دن یتا اراق تار هدر 73 ها

 ملست ریارب هاقاقح مکیدلیا ضرع یرب نا

 كنابدلام هدتمالسا هدوا کردراو تهجر قحهلوا

 «اندو یحهدیا تترت باذع هنمارحو باح هنلالح

 ار یترادتفا تهد ههم و

 یروس هدادخ دز كناند هسو ینبدلوا نادر كتموم

 درب ردقیداناق كنس

 كعلارتفو ینجهمهلوا هدایزندموسقمقزرهنب هسلشبلاح

 هدنهل ادنع

 .ردسلواد وج وم

 قحیش یراا ویشا یاحا لیطاباونونظ رک دلاقباس

 یرلکذتما لامعتساءوس روس تند اد بک

 یا هروک ذم نونظ زمملق بابرا ضمب زسآربصب یک
 ًاشنمولو « هرانوب هدتمالسانکر ید مهدیافییزتو

 كردیا ناسل هرادا یک شقوب یشرب چیه قجهلوا طلغ

 لفاغآ رثا رب طرفم یراق 9/۰ 4 رای آ

 0 اا ناما رار وب و هک وب لاح ؟ هر ردهدکمرتسوک

 هدکملسکو  یرغوطهنایاو ثیداحا هدنداروا«هراک تالک

 ردفهنوحما كنوو ییدملوا یر

 هرات قرر هد زرطیبردنل وب ىلعكبىردق

 ندیاقوس هتل افسوتل اطعیرلناسن |هتشبا



 هی - ۲

 راج ی ریدشیک نداملآ همیجوت تح رظن ندتیدلوا
 یراناسنا هدتمالسا توا . ردمهم هدهحرد قحهلوا

 لابوولالض رب كوب كما عنم ندلمعو یعس نوجما اید

 كنراعنام لم و یس وسشا « هدقرط یر رار هلقلوا

 باوج هدهرانآ هجتوب نتوروک یک دیؤم ییرازوس
 بوبالراب تفو رب هدناعوطم ماع . ردیا اضتقا كمريو

 : زغادفایذ ررحم ر نئوس

 تسافو وا ردناهح تساف

 نکل ۰ یدرویید ! اجاص ردقه هنفورعم عارصم
 ردقو نالوا قفاوم اکو الام نوسلوا اجاص وب یدیاه

 هدنسهرنادتمالسا هسياهل وا ؟ كج هب یدهنهشداح او تایآ

 ردا حاص هلیوا « یعدا رب نانلو هدنرکف تققح "یرحت
 قسعت هحلفارطا دابو . زامریدناق كمريوک بوسد

 . ردمزال كنا تاقشح

 هراراوا نایر وک یک یعاسم منام هدتمالسا هتشيا

 هنلالح « كتورث : ردراویقوم رر « یسهتکنررب به

 <« كعد ردراو باذع یثراق هنمارحو باسح یثراق

 ندور لک ی

 مزالهدوب هکردنوجما عنم ندکل ماه ند

 مارحوبوتق هزدنوک یهجک ,هزیلاها نوکوب ؛ ردیلکد
 ی صهاقمشبلاح نوجا تور اشک بولە د لالح

 هد اتقا تور لیصح

 یهدنتشاننا تورا باک ار تالا 9
 ههم و تور هلقماع وطرود ندتفدرظن یعادفاقلاس

 تور یهدشاسرود ..سکعلاب .؟ ردشمروا یهبرض وب

 زآ رب ینیعاسم كاسمو یدمش . مولعم نصرلاشاب تسرپ

 وییسون نمهمومع تور : زکقاب کا معآ اهد

 ۳ گن تک اش هسفو ؟ رونلوا یعدقتسم ندشزرو

 ؟ روملک یعهلاحرب

 هدادخ در ,كفلارتفو ییدلوا یادنزتنموم اند

 قسام كناناربیکو هحناک هنیراهلاسمینیدنل وب رتالابیردق

Eو ته  SL SE 

 قمل ا نايب

 ر یشالوا لباق یعلو تکیلع سا رقف هس هسشا هدایز
 ف هدکلام نالوا لصاو هاوصق هج ردا لیکو یس

 ومشمو تایرورض یرلالاق هدنجما رقف رب ملا اهد كقلخ

 تداعسو تور "هلاس هدکلام یکوایتحو یسوا ندناد

 قرهل وا بصنم هرلا رم دودح و ا هاتسمظع نوت

 هصح تاعا ء كن یاس ید ندا لنکشا یک |

 بارطضاو یراحود هدنراهح ردقلوا ثراوهدهسرلتل افس

 ندنزو اند هدلاح ره ؛ كنهدوک دم تانا هانتهجیرالوا

 هنوکندنوک یراتیدوج وم کاب نوسروطهلیوشكملسک |
 قرهراتروق ندتسوبآم یارقف ندیا بسک تیمهاوترنک

 کلیو كمریو دماو قوش هلتروص رب هقشاب هنیرایدنک
 نالوا هجانند هلیراهبونعم وقف قجهلاق ظوفحم هدهیاس وب

 كمربتک تدالجو تردج تایحرب ندکی هدنیراعاسم
 ینیدلوا ندهلاع تاسکح نلیدیا داریاو فرص هرزوا

 E یِیخ هراصرالایلوا راظنا

 یا یتدلوا دو یردف كعلارق ارت وص

 هدیراطاخ یصوصخ هلیراتعا یتققح « كرازوس نالوا

 تالاکو هناسنا فاظو ربارب هلیارقف رانوا رو

 كنابنعا هدلاح یرلقدلوا رقف و نالواقفوم هعح ی هیرشب

 تقلخ یثاسم ندیازارا یک را یی

 یعوع روتسد هروک ذه لح هلبا راتعاو طقف . ردرلرا
 . زامهللوب هدنلاح

 یداناق كنس یروس هدادخدز كعلاندو « كنامند

 یهدنو / هحسک هناناس ندنا هدافا یقیدالوا یرکد ردق
 له و ینداوا مولعم .ردنلاع كي تققحو تمکح هتکن

 رلتلم ندبا هظفام یتتشحو ناش قلناسنا هدلاع هحاس

 5 هتن . ردراو جابتحا هنتلصخ تابح راقحتسا نوجا
 یهدنسهنرح تیرفظم نرو ناش هاند « كنتلود نواز

 لاوشا تعلع نواز« سحر O باسا

 لیکشت یهصصخ تابح راقحتسا نلیروک هدنسهحور

 كعلناسنا .یدیاشلدیالوق هدنرظن فوق و بابزاییدایا



 قحا ناب

 هدص وصخ ول هحیننل ون جاتحا هناحراقحتسا نوح ایسلاعت

 .ربلک مزال قلو يسم لوا اهد یجایتحا تورث راقحتسا
 ندرلتورث نالوا رقحتسم هدنرظن یحاصقحما « تیناسنا
 : 5 . یلسهدنا هدافتسا

 ها شیما نح هلم همه رد

 هدسح نه نابلاحور ناکم

 یادح و هقوشعم یاماسوتورتقرهلواندنا-ق یلولدم
 یاتحا قعوقوط ريخ رب چیه هتیرشب ند و نالوا

 ردوو

 ناهذا ضعب بولوا دوجوم هدتمالسا لصاحا
 ةصالخ كتاناس ییدمهدیا ریدقت یتتمکح « كنهرصاق
 تور «طقف یامشلاح اک ۱ ,تورت ا .هتسادقم
 هفمشالاح هلت وب هتشيا . ردیلمهلدیا داتا دصقم هياغ

 .,زمنید لج, قمشیلاج نوا
 یرمد ىفطص»

 لناونع ( هغ کیو املعهدنانوعم ںیلع ) « لقحانایب
 ندنراشتنا كنسهخسن یهتفه ن نديا اوتحا یهلاقم
 قوسلفیوعسهنردا « هدنرانوتسهزغ یبهرکص نوکیا
 ببیغەج ردوا هلاقم . مدوقوا یهلاقم یاضما قیوتاضر
 ناجرت هملظم رکفرب دمعتم ردقوا « شلزای هدزرطرب
 هقشاپ ندکمنا هجرت هنناسل هقف ین هلسمكب دیسک شملوا

 رازوس ردیا قلعت هب هلئتسم رازوسواهسفوت . یدام هلو هراح

 شو هدهقف کنوج 6 ردرلزوسشو هدناذدحو « ردلکد

 کو < ردلکد قسط لباق لا هرضاح لئاسم « ردش

 كب دس یراق هننرفو طبع یهدنفح هتف 1 قردل وا

 لا ادق هل یهعفادم هفطو کیدا هدهعرد ندنو رط

 ردشعوروج ید یز وس كنېع عفادمو

 «ندیا لکشت یددصلصا موساف رظانم هدلاحوش
 هحال واو شعزاملست یعاعدم ی هدنقح یرازوس ثاکیدس

 حیفه  ۱۰۲۳

 «كنناسحو تایونم طقفوهدنجر راخ ددصح «هاسراسح و توق

 هبهمالسامولعو ههقف لع قر ها وا هدنلخاد هلسوزرآ نوت

 ا هدمهلاقم و ا زوا یفسر " نابز همالسا ءاملعو

 هلع اا ردشمر درو قحاکب هدودع ایاکش مکیدایا

 قحاو شمس ةدایز عمو اا یتهح ده رطانم لر هسم

 نالوا داع هبهبمالسا مولعو هل لع هدهبموم تروص
 ی زعارظانم ک ؟ودنتح تهجو هکروبل وا ش “اق یا زواج

 هدنلکش هغفانم هلب و و هدر اهر امد نلادتعار , هلصف اهد

 تالیدمش زکلای ۵ مروییروک .تسانم یموروب قرهلوا

 ندنقای اهد « ندقبجآ اهد یزمربرب هدیطورشم یاس
 اضرهدوا هکراواهد زع راحت رب . ردراک زمغیدلوا شهاط

 سلجوكراسنارفنوق کیدریو هدرلاحم ضعب « كب قیفوت
 همهفت ءوس كنیراضعب ندرازوس یيدهلیوس هدنانوعیم
 نلیدبا لقن ندنسیدنک هدیداوویو ندنفیدلوا ضورعم
 .یدراروروطردیا تیاکشندنفیدایدا رخ وا هع رحدلرازوس

 رایدتیا عضو هن رزوادغاک ی رلکلسو هست جزو و

 . ردق وب لا هزاکنا « هتیاکش قترا

 اهد یشر اما مدروهتسیا كمسک هصقكي یزوس

 سلجم « كب قفوت اضر : مکجهمهک زاو ندکمهلبوس
 E + ردراو نایرح کیا 6 رکف ییا هدا وعم

 كاعاع عاحر را هب یطسونورف 3 یرکباتو ثمروت" ول ؟ هبایوروآ

 کا ؟ ردشوب یساتروا كنسکیا تكتوروسد

 هظفاح ین واهسراو نههیامرمسهت ضهنهنمات هبقالخاو هبملع

 هدیلانصو نو هو مولع زمغیدلوا جات ر رار هک ااح

 ندنراروتسد ؟ یطسو نورف هت هصال ابو كما هوالع

 ویا یهتسرولو ددر کج هرزوا قلقا
 Ss یزمتلم هلیسوه دیلع یش یه ا

 . كمهعا

 ٤ E هدوزرا و املع نوو ن هتشيا

 . زرویدیا نالعا هلکلاهترب كویب نوکه یزمغیدلوا
 ربارب هلکعا رصح هقشییا

۰ ۶ 

 هس»

 شيا « كب قفوت اضر طقف



 هفت - ۷ 6

 ندنکینتا .در هلن رو تدع لاک هرجا

 ندرانهتسیا كمروتوک هبابوروآ لماع یز كد |

 احر نکل ۰ رول وا شمهل وس هدهعطق تر وصح یغیدلوا

 ندزمنطو زب ؛ كيهمروتوک هبایوروا یز : مردبا

 . ریامالیرآ

 یهذخاوم ۷۳9 e هلع

 ا

 یرانا نلیدا تن هراقشا نادم ےس قلعتم هنر یه

 رار لصا هدا تالاک ربس كناعوطم تب رح هک در وک

 تابعش س یر ندتطو ہشم نالعا

 تربص نوع ندیا هدهاشم یغیدلوا ا یرا< ن و سف

 .ردشعا ریدق هلماع ىنسەقىقح تمق كتىطو رشم

 ر مظتن مربع مظتنم ی وس «یرهش «یعوبسا یو

 تكنهفلوم ران | یاو لنا ر مه رغ نایالشاب کا

 یندلوا شم ۲۱ راشتا هک ررب ردق هبیدمش ندنسلر سه

 دیاز رب ردقهب هدنسملع ا E هسرولو وشود

 . روناوا طابتسا یالوق كب ییدلک هلوصح

 یتسهماذ مولع دا رمکع هدننابم ران و هحرک

 هاه و زا یراندیا تبشآ هجارختسا و شفت هاسامت

 بیقعآ یزمهیقیقح تایح یکقطانابب و مقتسم طارص
 رانا یلخهس كلام هبهدج كلاسم هدهسلا ردنا رانالیا

 رودیا راشنا یلرد ی هدىج

 ك نمردارب كبف راع یعرت ٹ وعم هنحیاموک , اا

 قوقح لع ) یراقدنلوب هدکیا مش قرهلوا یرهش
 . ردراک ذن نایاش یسهعوحت (نیناوق هسیاقمو

 ۳۲ ۵ یا نرشت ۳.اب کارت دم هعوخ کو

 هللا هبنجا تموکح ) هدنسهخسن لوصول ٩ و جرات

 .یدلوامروظنم دنبرب یلناونع ( هیناغع اح هدنتابسانم

 قحا نایب

 ومس وم یار شاب نرافس هبس ور ینعوضوم

ELکشت ساب یا هملع هنر ناو  

 . رودیا

 كنم امعتراحنوناق ین غلات دصقمو هباخ كر وا

 کا كنسدم نوناق هسنارف هدداوم یتیدلوا تکان

 ندکعا هلصو ینشلوا ذاخحا لمملاروتسد هج هماع

 نوناق نوحماكممهلوا تلع کوو SS کت راع

 .روىلیدبا ضارتعا هنسهص وصح داوم كنه نالوا زم دم

 كيفراع نالوا یوعمییناهعرب لته «هیاخو هتشیا

 نوجماییدتبا بلج ینسهدامل|قوفرثأت عحیطلاب دلنمردارپ
 تا تارا یر هی دات و لا

 (ENE یتسهعفادم اصف هلا هجرت یلاضارتعا

 یتعح هم هل وا لمعلاروتسد هحر كتسدم نوناقهسنارفو

 . رویدیا نایب

 1 هته رم تروص ااا ی هدنقح هلحم

 لواطتف ۰ مکجهشب E هلی له ۳

 را هدر و ۰ مکج هدیا ربدق اس دام وبس وم هد سا

 زار ندهحرد مکیدتبا ض سع هدیراقوت یتسهاع ثروت دم

 .مکچ هبتسیا كمروک هدورلپا اهد

 وتیبق کن
 ندیا هدافتسا هدایز كا نت یالود ندرلت وسال

 تلاوت وا بم تادو نالوا یرمماح توت
 اعل اقوم تروص ىنسەفىطو تار اره تل هام

 ج تا ر دق یراسات هفطو . رودیا ارحا هدهد

 نوناق كتكلغ ینندناو ارومام تاذو . ردا

 كملاهذخاؤم هروک هنس رظن هطقن یدنکكردیاققدت یتسندم

SCاه  

 ندیرغوط كبناجا یزمتکلم بویلوا یضار هبهبقارو
 هدهج رد ثاح هاس و دنا عضو هنلاح E یرضوط

 . رویدبا هصوت یتقسعا موز كننوناق ینحارب

 ك هلا دقس ی نم هام ندفرطر هکر دقو همش



 قمل اناس

 هسنارف هدر ینیدلوا تک اس كرم راح نوناق ندفرط

 نوناق ) هزب كحلا بش یتعجارم هنسیئدم نوناق
 هدص وصخ سه لکد هدنراحم زکلاي قرا یکم

iندکعد ) ا لمع هلا یسدم ن  

ELE 

 قوس هلوف هلهجورپ ین یادم نون ر ا

 ندیمهبنوناق قرط ةر هقشد

 سههلدیا

 هحیتنلاپ ندنفحهلوا یراح هلتیولواهدنقحهرتاسنناوق هسیا

 هاد لاوحاو جابتحاو هنعدنک نوجا زمتکلع هز
 ناهبوسلوا راج كما ببقعت نوناقرب ارظن هنمهملصاو

 ابوروا رب هللروص وو كل ا تعم ههسنحا نناوق

 قترا و نالوا كحهریوبلک هنلاح یک سم

 هارایلوی قلواقفومهصیلخ ندنسبتاوروک نویسولوتیپق
 تابح قحهزس جنا كرت ینلیلامع رلیلامع یا كما
 . ردرکشآ ك ییدلوا كعد ردقوت

 زاماو را قوه نوع یاس زوهام رس ها

 هفطویماتسلدام وسوم ندنکح هام هلوا 0 تقفوم

 لوداح . ردقلسانشقحهحم كنا ریدقت [رظن هنتعنصوو

 یرب چیه ندنسهیسایس نیرومام یلنامع نان
 قوقح یلنامعرب ای ؟یم رولمهلوا كلامه رظن دوم ر هاب ون

E E 

 و سا

 یتسدمنوناقهسنارف یساش

 راوارس ردق داوم ی کی داس ها و و ضارتعا نایاش هد هل

 هکمرید ن, ؛یمیدپی ایج هسراهلوب ؟ یمنمهلویداومدیقتت
 لکد یزمرلنوناق هدننمض یساغلا كلزمرانویسالوتباق
 ماتسلدنام ویسوم هدرارب یراقدنلوت ینمهساس نرومآم

 هدهجرد كجهدیا هفظو یارجا هلرظن ذوفن رب یک
 ندصهلم زعندم نولاق تقووا . ردمزال هسرتو و

 وهن هسل وا ردق یسساسا نوناق هور یتحو نود كب

 . ریلوا قده هضارتعا

 ندکدتا درس - قرهلوا موزلی EEE وش

 ر ب کک نا کور الوا فور ا تاضاصاع
 2 هکر وسد هدف زا دم هلاقم مروسدبا

 ۱۰۲۵ هفضخ

 ییسم ضقل الف یرتشم » كن هلحم ماتسل دنام وسوم

 ود « زامهاص هسلا لوقنم و رولس هناص هسلا راقع

 هلىمامت هاتاساسا ه ضاح راحت یتسهدام NON نالوا ر رج

 درو رو شام

 ضبقل البق عمم ەە دام (A) كىل كلذكو

 بوما تر یئرب هدنفح ئر شم هسا وا ا هدا كعب اب

 هلکمر وکر باغم ه هک وقح ةساسادعاوق یتسلواهعلاب یررض

 ¢ رولوادقعنم تب هلی | لوقو باح ا « لب هلحم هس زنا رب

 ۱۰۷ نالواررح ولد « ردتیکلم e E «و

 . رودیا دع فلاح الک هنسراهدام ی و

 هسا | ارتشا رک لا 5 هتک هقشاب ندنو

 هسرابدو ردیا خسف هسرابد هدکدروک ردرخ اد هجر وک

 نالواررح وند « . رولشد تور راخ کو . ردیا لوق

Nienتکد هاو نوحا هراجح ت الاماعم هدیهدام ی  

 كا هاراشراس یراحم نولو هحنحوم هدامو كردا دع

 یهدرضاح لاح كلونو یکح هاب دی ادر هلن اهن ام رب یداع

 هنج وم هلو یغج هلوا یرثأت ءوسهچ رد هنهبراجم روما
 و اه كجو یملدیا نامت هدمت یابشنا کلنع
 هح ) ردلطاب یہ كمودعمو مزال یلوا دوح وم هددقع

 هسداوم نالواررحم وند ( ٨۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۰۰۰ ۱۹۷ هدام

 عسلباق كاردالالبق یالوصحم كتاناوبحو كاضرا ار ظن

 .رودا ضارتعا هنعیدل وا

 كن هيام مسهدتک رشهحنبج ومیسهدام ۱۳۳۸ كنه و

 هدیاععتراحت نوناق یکینیدلوا طرش یسلواندناسقدوق

 ۲۱۳ را یاشا ندنکینتا توکس هدنفح هیامرنس

 كيرش هتسمک ندیا عضو هیامرس یهرئاسو راقع یلام

 هج وه هدام ۱۳۵۳ ندتهح رکیدو ندنغج هسهلوا

 كنآ بولوا خسفم تکرش هلخسف كنبرب ندرلکیرش

 نوجما ترا هدینیدل وا یناک تام رب دلم روید یحسف

 دقع هلن اععهرلدنحا ماتسادناموسوم ندنیدلواقفاوم

 . رونلنا راطخا یشیدلوا ووم کل لو وهدتکرش



 هی - ۹

 كن هلح یی هنصوصخ یسلوا ماسقنا لباق كرارقا

 یماوعد كنبعدم هدکدتبا تابثایعفد هسمیک ندیا عفد

 هلسلط كلا هدریدقت یيدمهدیا تانئاو . رولوا عفدنم

 هسردیالوکت نده دم رولا تد یعدم لصا

 ین ۱۱۳۲ نالوا راد هنسلوا تباث فد كہلع یعدم

 قلق هامون کاو ودا

 یھ انو ارقا مدتانان تیا سا

 .روبلیا نایب یموزل یسعرا قیرقت

 هدکدتیا بلط یبیم لدب ندنسیرتشم عیابرب اضرف
 طقف كردبا رارقا کد ماسآ یعسمو یعسب یرتشم 1

 یا هدأت 3

 یببم ملستو یسبیسجرب .رددوجوم لاح کیا هدنتانایب

 ك.ملع یعدم هدریدق ییدسا ناس

 هک داود ا تن ی کیا هردرتسم کرد و دا

 هلهحوو .ردمزال یا تاشا E هکرد رز ادتم

 یتمصخ دردی نی هدنباجا توم دیا تاب لطم دم
Eلس دنا رو  E E 

 نوح زا راک اینک 1 انشا تلباف رول
 كنسيدم نوناق هسنارف هدعاقو . ریتتهلوا رضم هاب

 ماقا یشراقاک | رارقاو و روللوامازلا هلیرارقا یشک »

 .ردفلاخهتسهدام یح ۱۳۵۵ نالواررم ود « زعالوق

 هعقاو تاضارتعا ارظن هاش کهددروک ذم "هلاقم
 : رد رابع ندو

 یر یار تب هک تادقنت یدمش

 راهدام روک ذم ما . لهدا قیقدت كرەديا تح عوضوم

 ؟ یعایاش هبهذخاوم ردق ییدد كماتسادنام وسوم

 رانو ؟ یمتشمالک ااا یو روک دما دوم او

 E E E E هن هبهقف ةقساف

 یلاصم و مکح یهدنفح همومع تسدم ندنرظن و

 ی و نوناق هسارف یرلهدام و ؟ یلمهلوا راه

 تمکح یهدننب نوناق ییاره هدا هسیاقم هلیا ماکحا

 كنیرابانج ماتسلدنام ؟ردکج هلس هلیروک راقرفهن هدهیندم

 قفل ناس

 فاطعنا هدهنهبمو تبدم یرارظن ذوفت یهدنابسانس

 هسرولواكجهدنا لیدعت قرود ذم داوم ؟ یعرولببهدیا

 ز یمقح هل وا جاتح (EEL ندنسدم نوناق هسنارف

 یم دزمقوقح نزخ رب مظتنم اهد عساو اهد مزب هسقوب
 ؟ زجحهدیا هدافتسا

 هسلا لوقتم ی یرتشم هدهدام ۲۵۳ الوا

 . زامهناص ضقلالمق

 فلاح تهج هنساسا E تنم ره

 ارجا یتساماعم عیب ضیقلالبق هدنتالدابم رثک | راراجم

 ندهشریافرب هدرا رحاترب هدلوتناتسا الثم . رار ودیا

 ردقوشو ارتشا لام قلاربل هجراکبب هحننجوم هروطافرب

 ار ی هدینمملسآ هدنفرط تدم

 هرجاترب هدکینالس اضرف ندنواملست هنیلا زونه یلاموا
 هح رغوط هدمیلست نامز كروک-ذم لام كرەديا عيب

 راحتلانیب هتشيا رو هللا صا هروتهشرباقینلاسرا کننالس
 ۱ طب  .داب روت نم ته نککا ورا هلماعم وه

 قجهلوا شلا نوتاص یروک ذملام رجات یهدکیالس
 دوج وم زونه را راحت  رظن هنالماعم کهدراهسروب كا

 قلزابراشینع هدهاسلستمتروصرب هدنرزوالاوما نالوا

 كجهمهدباس امت دامو یسط هدراهسیراکدتاارجایک

 ۱ . یلکد اهد و اهد

 یک مو كرمرک را ویدعلام

 سست وچ

 دابجا و دیلق

 ییطصم مرتم لضاف هدنسهلحیم لاسر قحل اناس

 فوساف ههصوصخم "هلاقم نالیزای ندنناح یدنفایربص
 كیاوج نالبریو هدهزغ یی ندنفرط كب قصو اضر

 كفا ت یهددعتم بجاعا نالیروک هدنناحردنم
 هلا یعومریم «هدهسیادناع هملاراشملضاف اساسا ردقهنره
 شهرسوت تعراسم و کلام لوصف ههشفامو اساسا



 قلا نام

 هدیلوا ضورعم هیهلباقم رب ینع ندجراخ هسساوا
 ردبللدبا دع یتسط كم

 هنس هر د ولع تهام ناو هان یک ما كناسناع ول

۶ 

 و یسهسیاقم هل E و درف ءزح هل ءا
۳ 

 فوساف نکیا راکرد یکحهسهلبر ک لس لقع قفاوم

 هدنفح یی ونعم لاوحا - هدمه - كنانوعبم سلجم رهثا
 یش هدسلح هسشنل ادعب هب ایدام نوحما تامولعم عادا

 هلتوق هحالوا هشنیا یرکید كمروتوک هبایوروا یزب

 تیاخ « ایرج ییا هرزوا كما عاحرا هیاطسو نورف

 . راروسروس ریدق و باسح قرهلوا یعطق
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 ةرطو 6 تاتهح نالوا فاقحشسا

 یسلوا املع فنص نانلوب یعرتحع كرشإعون قالطالا ىلع

 ندنقش رادهماش

 هدیاونعو ندمهلع ضرعتم ك فوسلف 5 هام سح

 مواعو دارا لاوسو لحما مین لع كرەتتاي اا

 یتسماسا كرلنالوا یلوصح ه مضاح تابقرت ندهععاعحا

 مکهترب یتیدلوا لع هدنرظن نانکتسا كراو نا یادت

 ۰ رار ودیا دای هلا بع

 اک | و کو رحا ةضاخاب كدابع هج اب هرهطم تعلرش

 يلا طفح و راهطا

 هدنمسق ول امسال تا هعاععا

 یق وقح هفاک نالوا یوسد 8

 تاج هلیراتعا قلوا لک
 هدهنسا شما عضو ی هبلک دعاوق و هساسا ماکحا قوحرب

 تعلر سم بابرا ر ماد هنغل دا وا عماح یهمعامجا مولع هم اب

 یتحو یییدلوا قوبسم اعدا رب ردق هب یدمش ندنراف رط

 هدنناشقانم ناشلامظعنآ رق سفت مدقم هنسرب تهجو

 لصق ر هدهددعتم تالاقم ندفرطیدنفا یربص ینطصم

 یدوحو هدنسهلح كلحتو للم «هدلاحییلدنلفناساو 3

 3 8 / ۲ 3 فورصمەتنابرا ههاوتاعدم صضعإ نالوا اسم هک سه

 هب املعد صز نانل وب هدن ات وعمم سام یضارتعا ثاح هام هل وا

 ر هلو هدنرلهعلاطمو یار هاب تسااراتتهو لس

 صع نالوا رادهصق یه رم لهع ریدقتلاو ۳ نده و

 ۱۰۲۷ ع

 دل ندزب یاضشکو تاعارتخا هو .كبرغ كصاخما

 ا هام هسیاتارثأت مزاتسم ردقه یرللا اعدا ین راق

 یایانمو هیولع تالاک ول
 كرهلبردصم یرودصكسهفسالف و املع بغ ههرونم

 یرامشلاج ردقکعا صصخ هرانا یتولعره «یلضفره

 هب اماع صز هقشل ندن و ؟ر

 ولردیه هداسد لع راف وسل

 ۱۱۳ EE راهنما

 رداص ندرانآ قرهلقاب هللا فافحتسا رظنرب هلیوب هدبابوب
 یدب هدلوبق عمس هلیدع زسانعمو لمهم «كنارا قجهلوا

 ؟ ردنماور یسالاق یرکد هب رمعو تودو

 قسطل هه رصع تاحاتحا ینههبملع تالصح

 نوسلوا هسرولوا هدورته ییهبملع تاعارتخاو تاقرتو

 یو اد ندروما ماهم هج زد كل اققدنام اد

 هبلقع مولع نامزه هدكنحاصفلس امسالو كمالسا

 رصع هالو یتحو راکفا ریونت هليا هدیدج تاضشکو
 هدندنع فالخاو فالسا كرديا رائآ زارا هروک هتیرا

 - كکبقنفوتاضر نکیا هدنادىم یراقدلوا بولقلا بوس

 - ندنزو راطخا یهضافتسا ندهسرغ تامقرت یهاظ

 ینمهبساساماکحا «یعدمررب یراکدایاطسونورق یناملع

 - هبس )و یسمشلاح هکمرتسوک هدننروص قرت دنباپ درب
 ندنرلهلئسم هقنابو ضاافو تا رک مو ا ( نر وب لوک"

 هاضراعت - هحمشدنع - هنمهلکدعاوق كرانو هاردیاتحب
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 یا داسا هدنسا وعد درت فاح ادح

 كىاکتراو تئاندو علام هرباد و طاستحا ولرد یه

 5 مرتب کات یرلن و وا اوهو راش نالوا ییمنم

 یتحو دود ص هدندنع همنلسلوقعو هدیهادم و ناید اهم اب

 كتواعد تاج دا ثدحت هدیایو هدنرلهمکح هندمتمللم

 كیادنسنالیدنا یطاعت فال وطن )درلو واو یدیاعا أ

 دصز كرلت و کا یتلدل وا عو ا هراستعا رظن

 یقیدلوالیواتو تیرومحمر یکه هنیدامشتسا وشراقهباملع

 ۰ رد رمسعتم قمالک |

 هد لرح هلام كمجا تارکسمو بارش



 هفت - ۰۸

 رب رد هنعل دل وا عون

 كف وسلو بانج
 یزمکج هسهدیا عنم ندلوساتسا یتراح تاّرش

 . روملشالک | هدییدلیا یک ذ قالوط
 یارقف كعراش بانج هسیا هدنرلهلتسم ضلافو هقناب

 یک تناص ندقلوا یاصارتحا هجمزاب كنابتغا یدابع
 ضل رعآ هننادوف 1 نانل و یوتح یطاصمو ک

 ین هبعرش صخرو ل هدیابا وا كکب قفوتاضر ندا

 ع ورشم ربع 3 e ضارفتسا ن

 هقش ندنسهدعاق ( لهجامل ودع ءرلا ) یسرودیا دع

 . زامهلوا قیبطت لباق هئیشرب
 ینلبا هحارغ كن هفسلع تاعلاطم

 نورد زدن .یسسا هعف یه تا ع کەدز
 زمصاوخ عل هسهاملع نانل و یرادعدم كيناطس»

 هزئاوع نالوا قجهلوا یسهه لوا نورف عیطل اب ۱

 . ردسمرتک هنلاح یدم نوناقرب صوصق
 1 نط ءوسر رمقح ەت

 كب مزب ؟ مراروص ندکب قیفوت اضر هدلاح وا
 هدرول وا لصن یماکحاقوجر كزع واقر كلەنسزويجر

 ورد هنسزول هدهسنارف نالوایسادتقم كنافرعاعنوک

 زمللجهقف هدنافل وم قوحرب هدتندم ناهج نوو ریس

 ؟ رونلوا رو

 كنربحم یاوق « تاباحما و نامز یرابانج فوسلف
 نوحالماکت هرکص ندکدتیانایب یفیدلوای رابلتشهد,

 . رارویلیوس ییرکدتسیا كمروک کی یرابکسا نو
 كناملع ءرمز تولوا هدهدامو فالتخاهطقن ًاتناسا
 تاماظع فالسا ەد هارهاش 2 ات ۴

 وو بولطم یسا قرت لحام عطق هدکلرب هاسانور

 بوغم و یعیه لعفلاب هدلش و للم ا
 عه كراکسا نوتب هدزب كب قیفوت اضر هدلاح یفید
 یبس وشراق ههموگ تاساسحا كرهورو هنلاصتام

 یتخورفو عجب كيو مدمارلتسا راد

 ا ا مولمم هنید 2 و
 ندهب

 یعدهطق نالوا

 ۰ راز و هظاع ترفر لو

 قحم ا نایب

 كتقلخ نوناق ییدلیا سقعت هدایز كا كن هف_سلف
 تایونعم یرآ یربآ هدهعطق سه یسعسط تھا

 هدنادم ییدلیا هارا تالحم و

 هحدیا دلت ینعورف و لوصا هل اب

 كبرع و تققح رب
 رک لا فلاس

 زغح هم هل وا بلقنم هرلنا لک هحنح وه یعسط نوناق

 زمکح هدیا تک تروس رب قشیراق همراق هدقهساواو

 وربندرلرصع یالوط نده نکیاتیفک رب لیصفت ینفتسم
 ۳ یاس عقوم نالوا ثوروم

 هض افتسا هدیاهدیامّضه ندننافرع لازخ كبرغو قرشو
 ؟ لهمتک هیالتعا هلتروموب كردیا

 یندوجوو یرحت هدنسیضام یتالاک هلمجاب هکیدلاق
 تو م وا لکد هزهاملع ٌءصز مر كما اعدا
 تسفک رب ماچ هنماوع فنص كموقره

 . ربلک مزال قلوا مولعم هجم رابانج
 کا قر رار هلآ یتلمو هدکمامنا نان یتلم

 لامعتسا نسح كتفك وش نالوایسیرب ندلماوع كوي كا
 . ردققح هدییدلس هلب دنا

 هسرولوا لصاو هنسهجرد یناه كتند» « كراتلم
 هوس هوس یراهعیدق تافارخ ( یژولوتم» نوسوا

 راودا هلع ءانیو یرلکدتبا تربغ هغماع وتوا قرهبوقوا
 دوشم درا یراکدلیا راختفاو تاهایم هلبراهضام

 هدنسالوا ةبترم یتحب كتيئدم ناهج نوتب یک ینیدلوا
 ین رلودنکی طابتراتدش هسراتداعو فرع دلرازیلکن انا وب
 ییدر دنلوب هدلاحرب یعم هل همظنت نناوف قوح رب

 ردنماسم تاب هام

 تبندم هدریدقت ییدلدیا هعلاطم مرا تم تک
 هلماکت یالعا ج واهلبا هفراخ تعرس رب یک ه تن همماللسا

 هدرارصعوا كزعداعو فرعو تنایدو یا دوعمص
 هل نا یا یک دا یو هک اد یو
 ع اونا هيب هدمهیاوا راودا هلیماوا لوبقم ماکحا بغت
 تیاهنو کیدلک هدوجوراهاماعم قوجرب ًاناسحتسا هددوقع



 قحا نایب

 فرم یلحنم هدب سع یسدم كل زمفالسا هلا رابدا تماس

 نکیاههنادم ییدتنا ل

 را ٩" واو نالوا 2 یتمقو ردق هدندنع راععاو راي

 یاوتیدت اموف امو هدزب قرهلوا

 یکم نالوب زت اح ی هصوصخ تبسم رب هدر را

 ؟ ردراو انعم هن هددنلقت و قرت قرەتا

 دامحا هلو ا دلو ۱ زحاتح هند هبایوروا 7

 طلاسو ل اسا یضص رلجامتحا هلا اتعا « هلا قفدن 6 هلب |

 ۰ دا سابقا هل روح و

 هلام قر هل وا یجطس ولو ی اود قوقح سس هّقح ال

 هدنروهظتیادب :تسمالاسا هرزوا یییدلوا یعولعمكرلت دا

 فیفخت و نوه ینبناصم و تکالف قوجرب كبرح هبهاد
 ر هامز وا هد هب رعب عیاقو هللا

 E تک یفو ضد یکی تاک ین دا

 یسود كدوق و لاوما نلیدا امغ ندهراحم ینماسم

SUE E E esاسم  E 

 ندهاقح نالیدیا دادعتو درس ؛ ككباضر فوسلف

 دی دح-راود

 هشفانم عوضوم اساسا و یسما یمعاعت ردق هراهجردو ۰ ۳ و

 كاضا رعآ ماس و ماا ا هدنقح ضارقتسا نالوا

 یلانعم رب هح یشوا قم هب هس د تاساسحا لصتم

 : ردبا هداقا

 یراکدلیا درس هدسنارف وقرب "یرلکدر وهلتفو هدوا

 ندیا قبس ندنفرط (قانابب ) هنیرزوا رازوس ضم
 . ردنرابع ندن ار دا تا دقت

 هدشاخفانم یلاتسلعت هدناب وه نسل کرد وا ب رغ

 نالواشمشود بولغم هنسهبناسل تراهم كناشابیدىتسرا

 كم ان یهلاراشم هدرلهتزغ نوک یستریا هلایموم رم

 ند(قلاناس) هدلاحییدابا هلباقم هاتر وص

 ردا تعراسم هماقتنا رب هسیلتدش كي طقف

E هلسر 

 هیلع ىلعي الو ولعي یا

 یر ہد دا و تیک

 ۱۰۲۹ - هفیح

 هیفاع حشرتب ءانا لک
 لح را ۳۲ ههنس طاش۳ و وصون ۰ كنه غیب

 ۱ اعر فوت ومتم هنردا هدنسهخسن

 هیدابتعا یسهعومت .تئیه ؛ هعلاطمرب نالوروک هلی
 هیهیلم هتوروم "یلاعم « هیهیمالسا مولعو رانا < هیهیماع
 ینماضمو تارقف هناراکزواح هلا ناسلر نایرع كب

 كم اعلاطمو تالاقم هنازيجانضعب هصاخلاب ,یسعا لاعشا

 ی« قلانابب » «یهلاسررب ینیدلوب لوبقیاح هدنفاح

 هدیرلزحاع یشارب ضورعم ! هنافتلاو باطخرب یعوع

 ندندلوا شا توعد هتقفح هعفادم هدندسن یتلعت

 .ردشع وروک موزل کل

 تكلموا تدح هدنناسهسامعتاعوطم ردقه یدمش

 ۲ وس روس چاقرب ه دی اب وت

  Oیادحوو یهحش تن هدنص وصخ هظعاح ۱

 ی ۲ مادقاو تا هد سه اد ناکها < مرولیوس

 یانتعارب ییهلاقم هنع ثوحبم زک 3۳ ب مد نفخ هر یی

 م

 EE هرس

 یغیدلوا شل دیا جرد قرهنلو كلسم قفاوم : هحناک

 ۔دلیا اوتحا هساصت یھ یهعلاطمرب مکی ,دعا نط هد ېه

aنوسلوا زيجات كب هکولو  

 ۔وتروق ندنتمهت كمليبهلوا نامجرت هلیبهایر کا معا

 J ۶ه یدیشرب هتش ندر ده و ضار

 6 یعادحو نیا

 هکنوح .زانوایضار ادجو هنب لکد هراپ نوش نابمال

 ا اش « هلم رام نالوا مت كب هم رظن
 لیزتت هتسهکرد چیه یهبمالسا مولعو فالسا ةبلاع

 9 لوا بدم هنارکشتم ء هارختفم « كما
 كنظفل « قیتسناتسیا » « ىننص نان وب یظفاحو ماع

 یشرب هورکم هلببسح یسهلوب ندهینجا تالک هایب ینهوفت
 كللا ییلت قرغتسم ه هنالهاح بصع هدنرلهچرد ردیا دع

 روروتوکلیوأت دوخایو دونلوا لوق هنمان تققحو قح
 ردلکد ندرلش

 | هرزوا قلوا یتتسم هخسن یکیدلیا جر

wa 



 هفیوص - ۰

 هفوسک یشوک ندیاریونت هلیساشحابح ٌهعشا یملع

 قمشاواص هفماوص هٍاقلاب هاسالخ و رکف مرتارغوا
 هناتسرب بغ قرهقبح هه تارک رب روا تربح زدق
 قاطاب كقرش هلا, یاوطخ هنازیما تراقح « یعاضوا

 نکح نینهادس هبقرت ! ییراموروحوا « ! یر للو
 نوسلواهسرولواه « كمك بوبهنکح اقلطم !یدودح

 خا كا لاو راضحتسا یراکببه لد ء راکت

 نوجا نا رب یتسلم هللدحا ء هتاذندیا لک یتانم

 لقرشرب نالوا یلاعتم ندتاند ,ندنفلسانشانتمعن قع توا

 هدردقه ! كب ! كب نکل : 6 مرد هللا یادجوو سح
 ینساوه هدتيا فقوت زارب كسروسدبا زاورب هنالوح

 هدهساموروح وا «قلقاطاب ردقهن ره كط كکيدليا سفت

 هظا لومشم یلابجو یراح « ی رایداو « یربلو

 < هدروس . روس تاقتلا

 «؟ كب و قرشیرب یتعضو »

 هلکتا وطخ هنارقحوا كقرش هکلب . تا هسلاقم

 كح هک هاسهدبغهدنلالت «هدنرایداو کد بوبهنکبح

 «قلقاطاب هدرظن "یداب دوخای .هكسرولوب رادتمق راخا

 زاح هدنققح راموروحوا « رللوب كکيدابا نط زامقبج
 رافوسلف . راقبحتداعس سودرف "یداه«تفاطا و ماظتنا
 نایاشایهدقرش طحهدزآ رب یزکرظن .رازالوارظن یحطس

 قالخایرلکدسا ثراوت لر هاس قح یربن درا صع رصانع

 مشح شیپ هلرظن رب ذفان یتاداع و تاداقتعا « ینادآ و

 مولع كکيدتبا لیزفت هنس هلزنمچىھەكر لب هلوا. رک نداشامت
 هنقالخابیذهت ؛هننایونعهریونت كق رشناکس هدننادم هنقرش

 راک هلو هدراملع نالوا مداخ هننرشاعم نسح نیمآت
 ِ هاتس هقن اس لاعفا و تدح

 محنم هفرط هح هدکوک بولارا زدایی »

 « هدنرذکهر یوبوق نعروک هليا تلفغ

 « ی یک ینیدلوا ظوحلم قاوا قدصام هننومضم

 مد كما دنسبوک بلک کار ےک خا م تنیس

 قحا نایب

 ناسلرب قاب کا 1 مدا 2 هدلل .

 یشراق 1 هو وسله رب ندا ا اوری هلا

 رطاخ دراو

 یاضتقم

 ضیرعآ « هیانک قرهبلآ هتقد رظن هدچمه یتاعر هلاح

 كناظسو نوزرق ٠ مروسدیا مارتلا "یرابداو

 كرهدیاذاخحا لاقم ناونع یلثم برضرب نالواندنناکورتم

 كقرش هناذرب ناار غ کلا یولعو تالاک نوت

 هنهک نامارای هثنش رب هقشاب ندکمتک ههناخهزوم نوکو
 هلاک عنام هننایرح ! یراملع

GEتمدخ هب هب وسند تداعس !ین راهملب كنهروک ندا  

 - كنەقلطم تیر <= هدف رش

 . مروبتسیا قعاص بوکود هید قالخاو مولع یلسهدیا
 تغالبهنهک كقرش یتسهدعاق «ردغلبا ندحرص ؛هبانک »

 . کم ملس یدزای «یدلوب هدندرن یرلباتک

 هسلا ه . یدروط یدالایوا ردقو هر هدوم ی

 : مەديا تققح غلبت هلباناسلرب شرص هدن قنرآ
 هرزوا

 «كمروت وکه بابو روا یر یسرب هدناب وعم سلح نوکو

 كما عاحرا هیاطسو نورق هلتوق هجنالوا یرکید

 .زکسرویلیوس یتیدوجوم كنایرجکیا هجیلشابنهتسیا
 ؛ نایرج ییاو زککیدتبا عدا دور ی هدسلح

 ندنف رط رامک هدریدقتینیدلوا ؟ردهدوحوم ةققحاح

 اب یسیرغود ؟ زی رل هتالک ۱ روش وا عاهاو خور

 هدلم سلحم كداضتم نایرج ییا هلو زب ردق هم یدمش

 3 2 هکلاحا قدروسملس یتدوجوم

 هحالوا هن كرلنایرح یهدسلح واک | کی

 « نوتب هدهن « كنا عاجرا هیاطسو نورق یزب هلیتوق

 E سرود دا و
Aیراشقحهباراب همه وتعمو هدام تالماکت  

 :هقرش هسرآ «هلزمطحم «هلزمتلم كرهدیا لثع و سابتقا

 دصقم كا لاصبا هتداعسو ندم هحاسرپ بسانتم هلن

 را O روت یوع

 اع نالوا مزال هلوعمر هلص وصخ «ړع نوکوب »

 یرلهنافوسلف ربسعآ ! یدنفا كب قفوت اضر

 یه بويعا بیقعآ



 فرط کیا هدهدص وصخ قل E وا تا لتشهد

 کو یکتا یاعدم ویکفلدروس نام هلبسهر قف

 كنیداضتم نقرط الوا نوجا كما حاضیتسا « قمالک |

 وب مزب هکوبلاح . روسییدیا باجتا e ی_راج وی
 ییدلیدیا حاضیا هذبن رب اا زمضلت زرط هدصوصخ
 نراك یتققحو ندشهدلوا دکر هتشاب هرزوا

 ا نددمش یرنکهدا حاضمتسا

 هل وا ضورعم هلاوسر هلو قرهلوا یهخش هدام عم
 : كدردا باوج یاطعا هدلو وش ا رصتخت كدیا

 هدنص وصخت لح نامش و فی رعت ل «لع» قالط الا یبع

 ا نام

 وب هدننابم مولع

 لباق ربع یتمداخ هنسهعا تداعس زارحاو لماکت یوتعم

 كتلم ینیدلو لکو .ردراوهدراملع یحرب نال واراکنا

 ‹ هتسهلم تاسح , هتقالخا « كما هاو

 قفاوم هنسهعیدق هعورشم لوصا « هن هح تاباحا

 تحت

 كنهساسا فلاطو یک قمریدن

 نانلوا ثراو نداطسو نورف
۰ 72 

 اللصفم

 ندللح یف 3 وقح

 مو تاب رجا « كما مظس نوناق هددروص

 ]و هدودخا ومو هوا

 مزال اعرب لصن هسلا نوجماثوعسر نانلو یل لماح

 7 اسال 6 لکد رع 6 ا
 - بت ۱ ك ۰

 9 صالخا ر 3 یولع ك« تىلم یاد وسر, ردات لاور

 ىدا یح هدیا احا یاسصتا هدهلصاصح یک تمه

 53 تناتتهو

 مردیا نط نلشالک | هلا هظح الام

 ۳ یدعبام

 و یهو هم زکوروص هدهف رط

 ۲۷ یدامكسرمش دد رش هد د دب ع نوکو

 ۱۰۳۱ - فی

  soتاب دا 6

 هارورپ نطو

 لغرب
 < لدا هلادبا یتمه < هنطو یللاوز وش
 . مدا لاک ا یتسومان هليا منع كويوب كا
 6 هلی | ه ادص تر مع E نوهمروط

 لاصبا هتعفر هم مر تا

 ةبح ندالب رعق یيدشود

 هديا
۱ 

 هب ال اب بور أ

 : مو دیا لا E قفشم ردام

 4 ییتمر رح 6« نطو هدنوتسوا یر « نکرد و هاسل

 ۰ مودا لاماب 6 ۹۴ ی تو فاصنا طرش

 نکیاراو

 لاغشا هر قو یزمتفو نوح اه

 ¢ هدلد ییاعم 7 ¢ نطو تج

EN 
_— 3 ۱ 

 لاقتسا هتلم قجهحا « ردنطو وب

 مدیا لاوحا ةشيدنا « هلیایضام رکف
 <« كرەدب|ا شبرد یلکشمیه ء ینل راک ادف ره

 دیا لامآ مدقا « یتزع كنطو
١ e3 در ۱ € بابرا  

 ۰ )دیا لا ایفا ۾ ور یط 4

 یردم نافرع Ay ۳۲۵ و

 > نفد رب

 روا نزح تاع كباتهم هکیدیا هدنجما ناست ر
TOهاروریو کر هنیراهغلاد  

 رب هدزنرف ۶ یشراق هحابص ارکوص ندقدناللاص ةجک ر
 لاصودما نالوا لف  هاک « ملاطءاک هدنلابقتسا قفاكبلق
 یتورب یلوسلک هیهرح e ناناپاق بولبجا یک
 . مدروک یسابض كەرتيت كرانف ندیا هارا

 هدان ال وم هانضف هاهاح 2 IS کیا ر



 ۱۰۳۲ هفیص

 ندیا نامل هدنروص رب ىلج كپ هدهاکرد . قدرویونولو
 هحورنالوروت هللا بعاتم یونعمو یدام «تاض وف راونا

 یدلواروآ قوشیک حوبص یابهص هلرورنادحو ءوشن
 قرهشالود ین رهرخنالوا نافرعهاکهولج كنافصابناوخا

 لبلج اع . مدهلبا ناحو لد ځور هل رلهناقراع تاحاصم

 E ر ی «یرظن كکولس

 شمهلبا و فقو هتف رعم و قشع تا هدان ال وم

 شیورد)ثكح هام ال وا لجار یاسه ت ناراسوت

 ؛ناحو . یدتیابلج یم ربح رظن « ناحرب هدنمان (لماک

 لصحهدنتکم تک شود هدر ندنسارف لیوسک

 یلومیابرتاماس ٌةبذج ارکوصتدمرپ ؛شع ولوب هدینادتبا
 .یدشقاتلاخد هان الومنان یلاعمناتسا قرالساقهنقشاعل |

 یتیدلوا طقسیعایا رب و لا 7

 كياصر لح نالوا داتعمو شمهلا تربع ه ارا سلاح

 بودک هنترابز ا . یدشلاق تدم 1 ك هنلاک |

 ۰ مدنولوت هدنسهنافاص تح

 رارتسیا میلس بلق .دعغيال موب

 ىدا باقا ماس درب قادصم كنتققح

 هل ارق لالج مسا بولق یرزاع ینای و

 هدارص زمغیدقیج ندهدجس قرەلوا لاج راونا قرغتسم

 هاد ص ء٢ تمدخ هدلاح

 یخ دشال ر غا هکدنکو ینفیدنل هتسخ هر, ندرب كالماک شی ورد

 رتذوم اعر هتسواد تمکح ناوک
 نامز یرلکدتبا نالعا یتقورحس هاسدقایادن (رک ۱هللا)

 یدلوا اشک هرو هشلع هناحعاب كلماک سود

 .یدالاف هسک قدالوا رثأتمهدنسارا ناوخا . یدلووط

 لماک كت اور رباربهلقلوا صقان ایسج موحم دکنوج
 لکم د رانا یدیا هاا یزو ر ده هوش ےک گر
 . یدرولوا هلس

 یشراح نوحا یر كص وصخ ضعإ حایصوا

 . مدشلوا لوغشم ارو تعاس چوا e شغا

 كد ه رظنم مکیدروک مکید EE هله ونود

 ى يدتيا روبح هفټوت هققد ینا رب ی ید

 خیطم نالوا ی

 قحلا ناب

 هدلاح ینبدلوا یاح یتراهسلق ت رثأت یرزوو کا

 كنافص ناوخا نانلوب لوفشم هلبا لالج مسا یراناسل

 . یدیالوح توات نالوا یوتحم یلماکدسح هدنزوموا

 مزب شمقبج ز ونهندنسی اق كخیبطم زیکنا ام هافاقوب
 .یدشع ولو هدکم هربا هلباراقورب سهم ئ رغ و طهناشوماخ

 شودهنج زا قایاكتوباب .مدتناقاحتل اهبهلفاقوب هدنب

 كربق قدشالقای هرانع شاوای شا وای مدهللا ضعیمارتحا
 هنشوغآ ارک و صهققد چاقرب EEA ماعز ونه یرفح

 .دادریدنباهژام رانک یت وبات كاماکدسج زمکج هدیا میلست
 و و شو کیا ص ۰ یدامومعم تاخ اوه

 فشک یکشع روا یزو كرهیهمهدیا لمحت هیازفا تقر

 زوک هزیمآ لالم لاحوب اس .یدشمهلبا رانتسا هلرلراطولوب

 .یدروبلوارابرطق نازح نیزح یک شمروبوکود یش
 یدنقا هدد مهاربا یبجنادیم كهاکرد « هداریسوب
Eنوا لماک  TS Aهدارا ندشارا  

 E اف ےک یدیا 2 5 ر SO تولوا

 :هلاادصر ردنا اعا یتنلق ننا ۳ وص ندقدقاب هلرظن رب

 ندا رود نداونو كر یف شورد نسهباس

 نا E ناسالفاص

 ۳ E دوو شب
 نتماق

 كناروربتق رندیاتربغفرصنوجاقلوا عنام هننایرج ك رأت

 < یلاعت ورغوط هکالفا راه رقح . یدرتس یتتقاط وربص

 .یدالشابکما یلاوتهدنرزوا راهرهج مومذم یرلشایزوک

 هلراهدصقنوزوا نوزواهلماک شیورد هک مرودیا نط

 ی رثأت كتبو نانوقوا هدنماقم یدیا هایزای راهی رع

 . یدنههرتسوک
 .كدود كرودنا a هربف هرحج ی زکه لحوا

 هکمدالک | ۰ ید رو سا تح ندا موج صد کی

 ‹«شمەمل ردنا هرق هرضحنزح نیفدوا « لماک شیورد

 هباربغنمز هروص ۰ E هدناوخا بولق
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 یرلنوذآمو موادم یسهفلتم تابعش یاتع نونفاراد

 رثا مان « تمالسا مش رات » دوهعم ندنراف رط رایدنفا

 بوتکم زمشیدلوا شلآ « هرزوا قلوا قلعتم هبوحنم

 هلتسح یسعلوب شا دیا بیئرت هوا كنتاج ردنمنمهنرع
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 ۶ تكنساضف هحرود
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 كب ییطمصم 0 رش ندنسهصرع یسهاخ اک هدر و ده

 ال ا یدو غ یا ع ایا رو

 كلم بحاص ًابونج یسهچغب اضر یلغوا دوم یجاح
 ات یتسهصیع یرادقم رب تب دودح هلشسهحغل

 عفنا هدنقح مایا یتخورفو عيب قیرفتاب ندنک الما

 طئارش ندنکیدلبا ققح هلیرونار فشک و هتاعم یتیداوا
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 حفوم هدنح را ۳۳۵ هنس ات نیرشت ۲ هرروا كلدا

 رابتعالاب ندروک ذم رات ندنغیدنلوا عضو هیهدیازع

 مدقم ندنماتخ ثكهام چ وا نالوایسهلاحاو هدیا تدم
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 او
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 بن وو و ر وصل و درز وصر ۳3و (یص | تک هرو

 كم اس هل دبا هظفانع
 هدلاع .ردمزال یدسوعنم كزواجت

 نزاونو قحو ۰ ردقو وتم ا

 باسا اباد هدنوحا

 هماقا یوادعو تره سح هسر و لا | یواعت سح

 : رد اتع ندزواح و یدعت هحساشاب ی كحد ا
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 هدم هيام «هن واعت شوعا كنحاص E فعض ول
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 ناما تقویه افعخندنغح هل وا لقتسم برس ن

 لمحتم هما دم دوم هلن واعت دا بولواجاتحم هب واعز

 لامآ ونو ز هن همصخش تبرح هدایزاهدایوقا طقف .ریلسهلوا

 131 رد هاتیح ییا ل واراودما لاما يتصارتحاو

 -ندرظن هطقنو . روناوت كلام هب یدعت و زواحش ولرد یه

 یدانتسا كناب وفاوهقح یدانتسا كنافعض رنک الا لع کرد
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 م نوا ر ندا مدس یهمدم قوقح هماعءان

 کت یافعض لاوحا و دس و دقت یایوقا ل لاما

 ماظن هدنروص ییدمهدیا تمدخ لاک سفت و
 نایدیا هداقا هلا ایوفا دادشسا و لتخ هلا تیدم ۾

 نوجا لدل و دعاتم ندقح و لدع هب ربح تولد

 هک ارتشا و همحایا نامد ره و موکح هلاوز هدلاح ره

 . ساق ضورعم هنیدیدهم كنمابزا كلام و راکبا 1

 یاوت .نوناق كجهديا هماقا ییدم نزاوت نوچکنوب

 اضو تي هاضاغتم

 ندراکتحا یهبم و تور" ا داسا هراخ

 هو تاج اد هصق اتم یاوت و اعض

 هلتروص ویو ریشبلاح هدییزت هد هيمو تروص ریارب هليا
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 دحا ولو هحشلاب و یوتم یررعو رطخ رنک الا یع و

 تالماعم بقا وعلا وکشم یدوم یعازاو ررض هحنفرط

 نالک هعوت و ندنزو
 نکردیا باحلا قلوا ماکحا ینجهشلاح هات تا

 ردشماحاق

 قسخحت ر

 نوناقرب یقح هفشخ تازواحم

 ۔للع هدنهجوب یسهیندم نیناوق رضاح لاح فساتلاعم
 رفاه لا کا

 هطسوتم لاوحاایو ینافعصض فنص «یناحتا هبلام یاوف

 ندهلسو یداع كا 2 .الوط هرن | تا اطا ماطر یابرا

 یتح ناصقو بالحتسا ههبزاوتم ر ۶ تاللدابم هدافتسالاب

 ه همرم "هلواقم رب كردبا لاصحتسا فیخارت ناصش تاب

 هدرلا رم دودحم یهیموک تورو لاوما هديا هديا طبر
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 بر
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 او هنموزل كدوع و هلواقم
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 رمعع ینمرکی ندا نقعآ ی روتسد ردلوا
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 ردا ماا هلقد ر ' یداع هب هر ول E داوم ی کک
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 ندتقدرظن كنا . ردقحهالسعسقل | ی
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 یروتسد ( مهدوهعدنع نوموملا ) .ردراو یراروتسد

 ردنحم ع وضوم هلتهج کیا هدزب
 تهح و : هکر دقسطت تهح هر راسعا تسوم شل

 هطف ت تنایدو قالخا نالوا كعد ندعم یانتتم نوناق
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 ك
 نواق هسیا یرکبد . ردیا صا فاو هدزوس ییدرو
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 فک

 ۰ ردا صاصح و دفنا نگالحا زر تسدوا
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 ات یرصو طاستحا هدهلواقم كجهلديا یلدم
 ۰ ردا ناقلتو

 طنفح نانلوب دکوم یوجو ًارظن هزقالخا راع مزب
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 ا ا ارحا كنهممالسا تاموکح نوجا

 كنەىمالساتمۈكح .مردیا نطر E a هنتاس

 ىرلنوناق طقم . e فداصت ردنا هکلب هنیدهع ضه

 قلوا نشلادلراتموکح نانلوب عا ینموزل كنهلواقمره
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 یقبقح یخارت و لاس
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 لوهحم نالوانمضتمیتسانعمقل ادلا «قعادلاو .ردقحهلوا

 ررفلاب عسهدزمیهقف حالطصا « یهیلام "هلدایم بقاوعلا

 . ردشمروک دساف یهلدابم نامند
Eینیدلوا هدزعامزو ناشالک | ندهفنا ءدافا  

 درغلاب حس نالوا ع ولو ولار هثک ددل كامرا 7

 هنرزوا ی ی تروص كنهمالساقوقح

 لدب هدنص وصخ قسطاهوج و ان ادا هلن ایت نی دم

 ::ردراشل ۱ یعایه

 "دلماعم « تراح هکردبا باحما قفلوا دق یماروش

 . نمهدیا هلاکفنا اعطق ندررغ هدمالایفنارشو عیب

 یال وطندنوب .زلاقلامحا كعادسا عتعو ر

 ٹکر رغ بولوا قلطم ررغ«دخنالکمزال قلوا یبنم
 اقف لصا هتشياو شعاباجما ققهلوادسق هرزوا قلوا

 تژک كر رع نالواظوحلم ردا ققدت یرلعس یو
 دار ی هدر ا فالتخا ندن ر ظن هه رب دشآ یتلقو

 کندن[ همقو

 یرنئأت هدجنداع و تار كدامز هدأ یتلفو تو

 زب نوجضیدلوا لیذلالیوط درفلابعسب .زامهنلوا راکنا

 .1مدیا مالکرصح هننالوا دناع هزمشحم عوضوم -

 هلاع یلابم . ردول تدم هباغ هرو e زممقلت 4 هک (۲)

 اقر هبعانص ات ۷

 روذعم ما دع هب رش تاوهش هسندم بئاصم لکد تبادم

 زرول وا

 یاران اس هکدقا تمدخ هیهباغو هدام ت

 ع . ۰
 رادتم هسم یعح

 قحا نایب

 ندنرظن و لع ثسر ايو كسدقاع هدنرظن شاهد

 یاهتف

 هنکلامیاهقف راشلوا لئاق هنیداسفهدهقاطم تروصهیعفاش

 رلشعا ر وح هلط رش كلدیا ناسا یسهصوصت فاصوا

 هدربدقت شدوا هک مورطخ هدنمیلسآ هسا هقنح ءاهقف

 ییفاشو « راسلوا

 یظوحلمررض یراکهروکداسف ته كننارضح یلامو
 ور رابخ ادانتسا هصوصت یهدیابا وا

 بهاد هنت هاب اناعا یصاخ مسا ات

 . ردراشلا هلازا هل
 عیطلاب یمهائتسم ىس ضقلالیق تعم هدنامو

 د لرا لوقتم دل ماماق یماشماما ..نیعلیا حاد

 راشمامروسب زوج یتعیب ضبقلالیق هم نوسل وا راقع
 .ردراشروسب زیوجم هلنطرش یاب كنفاصوا كلام ماماو

 رطخو ررغ هدراقع فسووا ماماو مظعا ماما طقف

 رثکو باا هدلوقنمو یتح نوجا یتدلوا سس «ملس ۱

 كاضومریغو . ردراشمروسدامحا یت مدعندنخردنآ وب

 ثانعفاش ماما هک - كثیدح نالوا
 رو راهه و هدلوقم قم | ی لع - ردیلبلدهجسلشاب
 ۱ هر روکذمتالکشم لصا ار هزلالدتسا لوصا مز طقفو

 ا ااا ٣ دالا مظعنآ رق هللا ثیدح

 یسارو .رولوانوم ور هدد حک لج یخراعآ نانا وا سح

 هل لصا ندحهلوا ددص جراخ هلیراتعا زمشحم جانم

 ۰ هک هسهدام

 یر كرمرک راویدعلام

 كلزىش دو قلرادند
 هلاقم

۱ 

 سهتالصحم تاحرد قرهباللشاب ندهمادتا تاکم

 «دلرفک و ناعا <« كتنايد هلراسرد نانوقوا هر ک هتیرب

 ندنشدل وا ن ثملنرکوا یرلتبهامو تققح < فاکل رسند



 ینجهلوا بس كاناعا

 تمه یجەلوا ثعابو ندسابساو ت ا 1۳ طب 9

 ها زکات واقشو

Eرداقهنانکم نون وب یحاصكمافرب ر  

 Ney ر وم هدناتداح فک « تا وش

 كناد 5 هزام ر ۳ هاحایو فسصتم هلا هاملح

 رب دم یه راح

 قرەلوا در ددد رز و تی ولرد یھ هشدوح وم

 < ندایرو تدق هدنلاعفاو لا وفا ندنشدل وا کا

 راق E ندضغو هلح هدنالماعم

 ربع لاعما هدر قالحا ا سا نده سا

 لک وب .طقف . ردهدکروک هذاک لاوقا و هت س

 نالک مزال هدنداقتعاو ناعا كراكو
 7 ۶ 3 ِد

 تدشن ندنکییمروک هند هسر ردق احا كنرایدنو و

 ندنخیدعل و توقف

 ردءدکی |

8Hوهط ك ندرلنانل و هدنس | وعدییددل و السا هبلع  

 e ةا ضعل جر کیا و نا

 و لصح لکد هباماج تعیرمش

 ندن رلکدهعا لاک کاو هلازا

 رب هلما عمو املع «لاحت یراقدلوا ندنامآلها حر

 یا یلاوحا ك

E O EE 

 رک رح نل ر ول ییدتسا

 یراذاصه ور وصق

 .ردهح وتمهس راصخش ف ال وط

 راهسمک نالوا شا زارحا یبناج هج

 تا رعاه ضا و هعد

 رددعتسم E راح یتسلباف لئاضف باک J اادر

 ید دود دعتاحر هد 6 یسهفلتح عاولا هدكاسپ ر یھ ندرانا

Eاید قحا .ردراو تسلباقوب هلىلج تبسم ن نانولواد : 

 رارحا یاب رمشل لئاضف رارب هلکعا بوق یدادعتساو

 ندایر یعل تس صولخو توفص هدنص وصح ارحاو

 ناعاو ند قحا ته ندهسسح ضاعا ولرد هو

 . ردهتساو هفاصتا هلا

 هتبحاص یک ینیدنلوا ضرع هلیوب یتعفنم كناعبا

 OE زال وا لما نهو را تولوا رصحتم

 هن ات است «هناناوح تح "ییشیه نان ول و مدح ی دات

 تداعسو اتمعت

 لها اعفاو ۰

 ۱۰۳۵۹ س هفیح

 ندنزواحم «ندردغ «ندنماط تا "یشیه ردقه هم راو

 . رولوا دضتسم ندشانع ,ندنفطل هقش ندقدلوا نوصم

 راداقتعا

 یرادقم هطق ندتلادع مقام طخ كربلس هد کک

 رب چبه ر راک اح نالوا مالغاص یرلتناید « مان ی

 دل رما فارحا

 2 د تا نالوا مور ندناعا تمعن

 . ردلکد ۳ یرانابهقبح نکس

 هدنسهراداو مکح ریز كحبحو نهتم داقتعار قحنآ

 هدنتل | یسهدناموف هبهلا توام وه هو ناولو

 ا 5 هدنسارجارم CR ٤ ءان هنغیدنل و

 لباقم اکو هدنروص ینلدا ربآ ندتلادعو یدیا باور

 ندناععارظن تقوربچبه یتکجهلک هعوقو یورخاباقع

 هدنصوصخ تاادع هظفاحم هبلع

 [ ۱ |هدنسهبهد راوداتمالسا ]

 ا زاعوط قازوا

 5 رولوا ی >اص مات ماها

EEكتا رضح رليدفاندشار یاغلخ ا  

 ندنرلساح باج | ناخ روم 6 ندن راف رطهمالسا یاملعل اکد

 كناعدمو ىر ەي رات لاوحانالوا شلدیا طض « شل زاب

 [ . ردندنسهلداع دوش

 ناتم « للاع هدهجردو رازسناعا قرهلوا لباقم اکو

 یتناتمالراک هوا ندنراقدهلو هدندوفن رتا تح كنوقرب

 0 اتو تین نجوا هدر ۰ راز سهل وا" راح

 ا دان دام ترخا ۰ رح هات قرهلوا یدبا
- 
SÊردنداعس ھك  

 یعاونا *ارفک

E9 ىد للھج  Eچا هرزوا قلوا  

 ء طبس لهج هنیرب : رولوا ولرد کیا لهچ . ردمسق
 . رونید ےک لهج هنیرکید

 ا در یناهیه نداشا» طب لهح

 حالطصا قالطاهتنرودییالا ۰ هنرود یر كيش ھا ۱ ]

 ردبح رات



 هدفی سس ۶

 رب چیه هدنزرط ( ردلکد هلیوش ) دوخایو ( ردهلیوش )
 . ردسمالوا یک اردا عون

 شاک ای یشرپ کم

 . ردکطا كلارداو قلوا
 شمهمروک لیصح چه هاراقج وج ی هدنشاب یتل | شب
 ءطسد لهجیرامهملس یر لولم نوو مولع ا

 قرهلوا شلک اي كمدا رب یتهام ایو یهلتسم رب یناه

 ی

 ك رکوا قرەلوا لهح

 ا

 منتم هلیاناعا تمعن : هنسەلسم لهج کەدنامبا مهلك

 ندرلهن كنهبناعا لئاسماساسا قر ند نایلوا
 وا هلع ۳ نمە رک وا « شمهملم "یتیدلوا ترابع

 ناعا راو تا ردرلهسمک نالوا شماع ابا هلناسم

 هت ادھر اد ا ردا ا طا لهج هدنصوصخ

 حالصاهلیا هس زج تاداشرا بوبملوا لکشمردقوا كمربتك
 E یرلاعلوا

 دوخابو نیس ندباعا نا فا مق

 یراقح E لوا «شع کوا قرەلوا نکات ىسەلھ

 ردرهسمک نالوا نا داقتعا قح یرلطاب « لطاب

 دولا یبق رب دراو ی یو دارت ۲

 ردیا راکنا یایدا < ناتا هته ولا یمسقرب .ردا راکنا

 لمخ ندرادکل وا كاملا قوس هتادهقلرط یرلت وب ۱

 نالوا: لطابو شلک ایواندنرلغامد ادتاکنوح . رذدج و

 یرضوط هنیرب كنا ارکوصو كحهلس هطزوک رارکف
 ردقح هلن وق راهاتسم قاط ر

 راضعب هلطابداقع یرلقدالقاصكرلىللاوزوب هک و لاح
 یتادقسمو تام واتم د یر ا ار

 قلااو هحاقع ی هدلو ثكحهدیا رونو دست

 لاو وب هدما لوا هرانک و

 هدارکوص ندنآ مالک | یفیداوایهاوو لطاب كلئالدو

 لئالد نایلیاتابثا ییهقحدناقع

 ۲ ردبلمشدلاح هرات اده

 ردو لا8

 ٤لا او دارا یو کک

 ئا نام

 قحهکردراو درع و دانع بابرا ماطر هدننابم رلتا
 ندکمر وناحاتداع هدنص وصخ كم افارتعاو لوبق یاوصو
 هک زرابیرلرکم ناعاوندقوج JS تم زهدایز

 دل راکت یا یيدملس هل مر هلقح ندهشد ماکحا

 نوا قعالک ۱۰ تع کیا رو ایا: رارصاو تاس

SESهلا روز مهنا ) ز  

Oبا  OEهدنزرط  

 تحز رسشاغوا

 شو روف ندا و وسم 6 ندّمااحخ هحلَمع رو دیا هاب اقم

 ۲ رولوا

 احد همم یش را تا اا ۰

 شک هعوقو هلا رج نامز ر چه یهمهلا دافقتعاو

 یلوصح كداقتعا « كماع قحن | . نملبدیا مکح هتیدلوا

 د احا ( ندقدل و لوصح اا ندا باح ا نوحا

 هظح الم ا رهص وصح هدعاق لب الدد وخایو
 ر ی ی و

 یسەمر ول وا لصاح داداقتعا 3 تلملح د رک ) دک دهان ا

 1 ردشلدیا فالتخا هدنرلاروب ؟ یلکد یک دەب د رور روما

 ا ٤ روز تقورچه هدنسهجش كتافالتخاوب نکل

 و نالوا تهاد هب رکف یبدلک هعوقو حد

 یسمنلس ؛ رم یحهاسهرو هدیاب و تلف و لّمع

 یعاکحاو روما نالوا مزال

8 

AESتردف  
 و اعط الناستا

 نوجا تن و

 .ردف وطعم هنتيح یسهلدیا

 .رد راهو رفتمندرل مجمو تلاحو بلاط

 ق اتع رکوا یفانورمتم د الفا

 چیه ند یهو باط نالوا مرام E راز وب کک

 الو اه

 راو یدعبام

 اع یفطصم



0 
 قخا ناس

 تا یاس خراب
E۱  

 : دعبام

 لام a هب زاخ ۳ کر روصتهحکرب

 حرق نالوا ىم ەناکل "هلعش كرلغاط قلاياق «كرللوح

 لکد و هوا دنا رق

 چوق روق« هلاخ یلاوح

 روییدک بونازوا e ان

 هدنشا هفعاعام تملطر

 رالوج .

 و یاس و هدیه

 كرلهساراپ ؛یداو نورد

 زاوا هنال كراش وشاب لابح

 داف

 . روور وط وط تولهسک و ؛ راعاط

 قهاوش «یراورب هاب

 : رومل وا

 : یشهدم ا وده حک ر هل وب

 تاح قو ہدنسەردرھ نالوا تانک ۹

 تاتس 5 هدر و شفا توده سومحایاع
 ۳ 5 تا 1 حس رم ۰

 رب قلک ادا
 نالوا تشهد رادوع ِ مالظ ٌةراوف شمالرف ندنهاس

 قم آ

 ع

 نایهلیدیا ریوصت هلتب هنس تالوح

 یدوحو كلاخ رب هدراوود یالاب لراصح رب

 ندنفرط بک اوک نانولوب ینییرود نوبع كرادیب یاس

 . یدرولس هلوروک

 زارتحا ناحیه هک ی دا یدوحو نیداق رب « لابخ وب

 رونلوزوس ندسا یتنیدالعاب هنلب هلبا محرب هنادسم هدنحما

 a كراصح E وار ترا كس عاعشو

 كنس شرخ نلک هلوصح ندن زارتها كسا

 e یراکز رور هی داب سا بولطم یسامالو ود

 هک کا یرااف ی هد راعاط « هعمشعاد یرامود

 ۰ یدروشا درب

 ی هدیداو

 . یدشمالشاب

 . یدلکید ش فار رطا بور وط هحنحاب قایاهنمز > نداق

 8 رقم هعف ر رسا رس شلوا رک

 : یتیدالواندیا بیقمآو نروکیخ.دنک مدنابایب 1 دیه

 یدشالفازوا نداروا هلا هر رخ

Ùہنىل 0 هلال اط ی یر لو> . 

 ء٤ا س هفت
E 0 

 6 دولا لاخ دوجو وب « لئاز لظ وب اج

 هجوز ك ( الان هحبحا ) نالوا یسیوزتم كنا

 ید دک ناو رک تس یس ) یمهففع
OS 

 :نفرطو شلدیا موز هاسوا ۳ هدلاح

 . ىدا فرط هنالتاقمو تاصاع ندبا نایرج

 ادا م ینا ناش كحوز «نکل

 یتیدلوا EAE تاسو هحرزخ لئاق

RED 

 یتجور شارو نوجا قمراتروف یتسهلسف ندنغیدن وت ود

 : 2 یدر و رارق هادو

 رصلو ۳ هتلفغ نارک باوخ كا ناکس
 هدهحنک رب

eکما  

 ظطم ییادلاق ا قحا داك قرص و

 یوق ككرهنیا ندراصح هاسهطساو بیا ر

 : یدهلىا تلشل

 « نداق زمغیدشیلاح هریوصت یلوزآ تروص هتشپا
 هاقتلا لع داراسوا «شلوا قفوم هدنمنع هک ی دبآیملسوب

 یمام ولوب ظقتمیشراق هنیقصابوش دارابج رزخ و ینکجهاک

 E روز هناخ ارو ندفدنالک ۲ ییتکیدتبا ناجا

 یدرک هنبوا تكتردب كردیا عادو

 هعالک | یرارف كنمرح یلوک یسهنربا « هّخبحا

 دوس ی كانقصاب ااا قراو داوود كنشعت

 هیافتک | هی قیلاع یتسهفضع ٌهجوز كرەدياكرد ینفج هلاق

 . یدلوا روب

 بیا «اردع هفشع و ییدهمهلس یتمه كیهحبحا

 راهتشا هلیناونع ( هلدتم ) نوجا ییدنیا ندراصح هلا
 هلهجو زمغیدزاب هدنسهلاقم ( فانم دبع نب مشاه و
 هلع ها یلص لاعرخفمو یمهجور ڭكتىرلترضح هلاراشم

 ینسامناهج فرش قلوا یبهدج كلنمدنفا لسو ها و

 ۰ یدهلبا زارحا

 لیهستیتنواعم هزعدنفانرجاهلادس كمارک راصنا

 ففف و ی ی وو



 هغي س ۴
۶ 

 رابح رزخ هلراسشاه نوحا
 یتسسات تیرهصر هدنسارا

 هب یوم تهذلاهاساس كتمصنا ا ندهب راحت سهاوجو

 کیک یتسه والاع
 هوا همابر هاب

 هم هللروص وش

 . یدشمرو وب

 هدهباحرلاموب : :یدهعفوهرارسل |موب
 بولم ه رابجرزخ

 ندن رلکدهمنکح ینسهبلغ كيرامصاخم « راسستوا نالوا

ویامزوط یرک ندقمارآ هنا نوحما هلتاقم رب یی
 .یدرار

Eهر یر ندرلیجرزخ ا فوع ا  

 (هدارس 2 لاو لدبم قراقح ات ندحههدننب

 . رایدشوکود ردق نوت تار رد هدنعق وم .

 هس . یدشود لوتقم قوحرو € قوحرب

 .رایدلبرآ هلسهلغ هاراجرزخ

 هدندفر

 راو یدعبام

 یول ولارهاط

 دعب ام ۳ ِ ۳

 هل قم

۵ ۳ 

همع مش و هما د مولع ردو ه یرڅ رصع یحدرد
 كن 

 فارشثیدح ابو هم زد | هدنقحو ریتم هدنسهبعشیه

 هدامحا ءدننسادعام تالار ناثلو ندې عامجا او

 ماکحا طابتتسا رلنا .ردشمشت ها ءاملع قوحر ردنقم

 ردفنص ییا هل راتعا كلم یرلکدلبا ذاا هدساپ

 یاماكرابقارنع .ردرابزاخ یرکید , رادقارع یرب

 نب نامعن هفنح وا نالو ترث هلیناونع مظعا ماما

 یاونع هنیدلاماما یسادتقم كلرایزاح «یراترضح تبا

 .ددکلامماما ترضح نیلیا زارحا

 (ساقو یآر :لها) هنو قارعا اهقفلانب
 هویزاخهعا و

 كراقا رع دصقم

 ههلاج ثیداحاو هب همس تنس
 یغلدلوادودع كن د رل ادهش

 (راتاوثیدح باح ا)
 ندفصوتو . ۰ ریدبد

 لا «نیشالا ةو ۰
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 ردقو لاح ر ا كحجهدا تا الح هغد ولوت
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 رشا دارفا ییهعا تاتش هب اعم وا

 یرروآ هد. : مهیا ضاع

 تكحودا بلخ ی

 یرلهلب وب E ددا هلا راش هڪ

 راد قلا هلآ

 ٤ و نوو

 ر 2 هل بوش ی

 ک

 سیا ناق ع هدلخ كحهدیا قرف ندر

 ندن راماعسرد اف

 یر لهبعش تایدا « هسیغ حیانص + بط « قوقح كمونف ۱۱ راد

 ردهتر ونانل 1 ها E4 لخر ندر راف رط رط ی و ود ا و نیمو وادم

 هنسهشد هلاسر ) قلاناس ( ر

 راکفا

 را 1 صد هداوروانو وحا تكمهلاتادحا هک رش هدنجا

E0هر  EESثنعوح كاران وب ۲  

 E هر م روا لو هسهج زت

 تەم ا هلر وڃو و و تكعا ممسآ یهیعالاس

 یسر کیدلدی |

 را تر . ردشل راح هنیرازوب كنيراررحم هلا هدر

 هدب وار EL 1 هدننابمر ۳ ناموا هجروا هتشدا

 ن ا وو
 2 بهر و گ هر

 ا 2 |
 ی شماعا تداتل ئ باع الا

 هر 1 ۳ ۲
SASیللجا ھه اا وظ دا 9 د واللع ہ3 سس نا اح  

 نسل -۱ هسس متنل 9 تط 2 اےس وس هدنحا راد ایرج

ek 21 چ ره  EAC 

 سال و همد ون 99 هک دمالاسا لها 9 یيدتیا

 جرات J تلها وخدب مان 01 تد وتح هللا ع ( روتقود

۱۳۰۲ a هفت 

 انآ اخر یرندنوک
 ر

 ص ۰

 ۳ (تعمالسا

 مالسالاناب یالود ند مهما اور یتمالسا و

  هدبابویرب ندقوجو شملا كارتشا هنارثأت نالوا لص
 هر هه تاج هلا هدر ر قجهلوا ناجرت

NE ۹ 5ی ص  eباحختا هدنمص تارا لیدی  ESتامه كتا ضو  

 ؛ هادشعا له ارادسد راصتا 5 دم س

 a 9۳ ا نلرتتسانم مرغ دان

 هدانس هماید هزار حقتستم طارم یرلت رح یدنفا

Eهد رماما زامالغایرالخاب  

 هللاءا شنا ٤ قدلوا تارتس, لمس

 یتمهام ِِ

 هل E ثتاصا

 گن هبمالاسا تاما هلیرا هنالاضاف هست | تالاقم تاجهدیایلاوت

 نحو دا ناس یردت اهد تاب 7

 شش ل ا هل سوو كل دل جقسم م طا رت هس نکل

 نالیدا ج ا E هك هحل اد تر

 ا تاکرح تكيدوح هادع ره رود

 حمد ی دلنقح

= 

 o3 ۹ 1 ٠ کا ینیدنآ واحسش "

 ةشدنا هلیا رک ذ ج هلوا یسهباط

 2 راقح دا سعوا هنسهلدس

 نیش هققلاین

 زامات یراشیط ا رب ندنسکلوک اءاول طقا و

 ۴۳۱۳ ی رعدنالواهادعنم دیومو رونموب ءراروکنات

 سا حضرت ضرغل ندابیوروا دورمم هحور نوحا

 EEE E هفسلخر اب ۳ 2 رلرکم یدنک یارک

 ۱۳۳۳ ۳ ر ها دا رس دکل شدو
 ى ی یا هڪا

 یدرولوا یعدراب E 5 ک لدا کک

 هدیدلباق ۳ ی فاص هڪ هکافحاو

 تم الاس

 مو
 ةسح یکیاب ندهمالسامولع ا ۲ توا

 . یدرارونملس هلک یا

 تب کید نع هلک

 ةا تاد ییا نداملع نامروا

 رشنایو نوسریدلس دوج ولا نم اهجو

 ۳۳۱ ک ضب هو هدرلنامز

 kê دف و هش جیم

 قا



EAار ال  

 هاضاف رب CSN را را تاک یبان نده ب

 لوس ۱ ا یک ون هدیودی تعج رح

ET 

 تر هم

 5 ارسحو باوخنطوو لصحام

 رطووب هش « یدهلسب یرامدا قو> یرعم ندتیمالسا

 زسهعب ادم .یدتیا باغ هڪ نا عو لضف یحاص

 د ESS ات

 6 سراق

 ی راد وم اط بیس و 3 تمطور فا ی ااو ۵

 ییدب هو لحح هوم شا تر ام
 یدمش هاف عو لع ننلاط 0 ا تاب

ax5 ید وا داذک رانمز  : 

 ول كغ4 اط E OE ااو ل اہک ھم ر

 و كلل E اس یمادلا هرس

 : كسدنقا فصاو ندنرابحاص

 قالوف هنر کناه یه كضەمااع € وش هله )

 < كىرروك روذعم کلب یدوج هادبع كەسلوا شمریو
 لافشا یرلورص کم نک و رر شل فتا

 كتمالسا نطو نابش یلرکف قالراپ هج راک ندیا
 هوا هتنمالسا کلب « راروبملس ىج

 هدنسوخراق همام طوقسو ناسنا هکر لر وقاب هلترف رظن رب

 ( .دولوا لباق قماعتقا راشاب لبق ندنرازوک كمامهرتت
 مالسا یلونفلاراد لنامعز هتسهاروا هعیدنا روطس ی

  SSروه 7 12

 كندا فصاو مه « نوسروط هلل وش قلو اتل | ىسەباط

 یت راکقا

 « تیهالسا «یزمهیدلوا ناماسمیلغوا نامل-م یو « كا

 تاسمالس

 ES یلد « یزوس « یروازعوعو ردادر

 .او یعیدنلو یلدا لات كهمناسنا تاسدم

 كنیرلترمتح ندا س و هاعیاع ها لص ناش یذ ریمغسو

 تدوح هادبع نانا وه دای رقم رار هل رود روتف ود د دنماع

 تتکم هدنلکع ند كر د ناسشاط ہا مال 6

 9 كج هديا معما یە مااا راکفا هل و هداف عو ۸ کک

 لامعا هبرارتا قح هل وا یح وم ی ادحاهت ره مالاس ٩۷ ناب

 قلا ناب

 هل ره رظن هر ثولم هل و نامز یهو یزمغجههل وا

 ك ند ضراملعم مراح چ

 لب اق ربع داع 9

 رلا ءاشنا و یزمغح هقاب

 هلردیا سیردنو رم هلاع قیاف- قوج
 زمهبدلوا ىلقتسم عفادمام اد 93 را ارد الا

 قیاقحهلبا نونفو مولع SN سردنو ات

 اسنلع ینکیدلدا یلام" اهد تاقرب هدنعرظن تكنهنمالسا

 زرایا ناسا یقفح باح و هی

 ..سج ترا هت بس

EO,باکم  

 نانلویوربب كلوا و (یزود) روتقود تكتموادم همااع

 نالوا نطو لاقتسا دما ًاناذ

 راکفا ندیا دعابت هجراخسرف ندتققح كتدوح هلادع

 .كدب انامطم هنیراقحهبملساق هسرلهنایوح هق رفت تایرشن و

 جرا دوهعم هنس شک کند دا ه نما و و

 هیداقتنا هلاقمرب هدنرلهفص ( قلاناب) هدنقح تمالسا

 ینصوصخ زاحما ینمدعو ەدە اطم زمغادزاپ هسرز

 2 یدشمردقار ا

 طارص « ندفرطر هداقح رم را هساا یدمش

 راد “ تاداقتاو تایدر لر ؛زایهد زرت قصر 1 مقتسم

 نانل وا راشتسا هل رله نع تشد ف راعم ها ندفرط

 یر هدحو هدد سه هصح مر یس واع 5

 تاهاظآ نالوا نراختفا دید روظنم هال ر وص وشو

 »ها
 نر

 هراحاهسا « هراترسم مع یرازب ؛ هنارورتاید هام

 ردشلا قع

5 



 س تب و تو سس تست سس سس ی

 لاح را

 لاحترا كنيدنفا ییطصم یلصیرغآ ندنساملعهینوق
 قمر نافع قرشم رشا هدهس وق ییدلبا اه راد

 هنمهم صا سزادمحالصا «م وح ص .ردشع وق واهدزعرتع

 هسوق نانارواد لوااهد ندلوساتسا هدنص وصخ ترش

 هال سا سرادم حالصا « یراکدلب ۳ یکم تسناملع

 تب نا  هدارفاو لوا ندنساضعا « هه

 یندن و هد رادتقاو نسر قجەلواراظتنا رلتمدخ قوح

 ردقسات بجوم یعاض یجحدهلتهح

 هللاهحر

 باما سلح هاتقو و شما تأشن ندباون ا

 نالوا شمالسا ناحتما E هدن ر وضح ماکح

 یا نوناک ۱۷۱۲ هاترعم ینماعم باول شکم ندیاوت

 ندنادجوانوا نایدیاارحایراداحتما هدنحشراب ۳۲۵ هنس

 ر هحور یر لمس هلغا وا E تلها زاربا یاس
 ا

 یدنفا یمهف ییطصم یلاس بات هب دام

“a 
 هشلوعر » ۲»

 ك

. = ۸ 1 

 « قصس یح « « کل وجب ر

 3 ےک

» LAAN SO ئ رشح 

 « » قادلوغنوز

 « یقح لدعایسا» « ست دلس

 « ییح لعام ED باو

 « اضر ىلع ناشال و

 نالوا ارحا هدنح رات ۳۷ ۵ هنس یا نوناک ۳

ROT را 
۰ e اس ۰ 

1 i 

 ۱۰۵٩۹ س هفیجح

 رب ید یاسا كراندیا تلها زاربا هدناحتما
 ۰ رونلدا رد تا

* 

EE 

 یدنفا قوت دم یقلاس با هوای

 » درکحوت
 » »ڭىروند

 » اس ایرط

 ۰ فرام دم

 « اضر ىلع

 را
 » نيدلامجح ىلع

 یدنفا یرخف ىلع قلاس بات یسهبحات كح دا

 ع

 « » هسالع

 « هللادع « « « تم

 « اع
 ی

 زا 6 « شاطنوتلا

+ 
 جد

 رکعت ناب

 لب نع نالوا شمهمهدیا راشسا یرب ندتفورپ

 بت هام یبلوا ش رارکت
 ( مقتسم طارص ) نالوا هدکلا ی یتسلوا تافقوت

 +مالاشاب هرات ۱

 كنهن نغروک ذم نالوافراعم ُهعومریو رکشآ هزمقفر

 كن هبرکشن؛رقف وشانالیزای هرزوا كالدیا جردهنسهخسن
 ۳ تالوط ندنرخآت نالوا تلف و ه یاس ات ره

 ۰ زرلبا ترم

 تن سهفح ىج ۱۰۳۰ لسمهتسن یهتفه نک

 - رددناز یسهک « یزکرظن » ی هدن رطس یح رب ترک

 Ey ر دم



 ءس ودلع یا زاس راح یک ا ت هس ى

 ۱۳۳۲۵ هنس طا ۲۲ ف و ۱۳۲۸ هنس رفص ۲۵ ق ىس را رازاب

 ردیراکفا شا كىەسالسا هسملع تعج

 2 : ررج رس زاما تحاص

 ند رلملعم باوا بتکم ندراماعسرد زبحم اف ند راماعسرد زب حاف

 رینم یلسدلک ینو عم داقوت یل وعم لوبناتسا
 یربص ینطصم مصاع ینطصم

 تاحردنم

 یر ص قطصم . . ندلئاسنالوا هدقانمفده هدمالسا سد ی هاو ولت . . . هعفادم یهذخاّوم و هلع

 مزاح نیسح OE SOY FEE ۱ ٤ هفاع, حشر ءان | لک مصاع ینطصم دور و e Os ال ما د « قلرادسد

 : تادا یر ص ییطصم 1و ید وا ی دما لوقعل ایفام لع یدد

 کا 0 لر GNA E لافطا میلعت و هیبرت

 ردشو رع ۱ یسهخس

 ) ردرار هام رحا هنس ول ( ن هن ولا

 :نوجاتایالوو لوناتسا

 ونار ٤ شویغ ٩۰ یلهنسرب

 6 تا ET یا

 لات
 ۳ ه صراث راق

 رونل وااجر یساملنلو دیر امر ةرها ۲ هرایتعا ین یادو یا جد هنوس ثیداحا و هع رک تایا دز الات

 سس یو نت

 تداعسرد

 0 E ردشعل وا عیط هدنسهعنطم أ نط



 سس سس سس سر سس سس ست سس سس سس سست سس
 2-7-2 Të gg ج ی و و حح

 ED ED یدا « یرد روت اوا رشل ىر ا دازاب
 من ص فک کی کت کم ی کد کج کا حج هه هک ره ه صد د ی صحیح هح

om = 

 . رده زغ قلهتنه

 0 دا وم نوک اور د صهل دع ماکحا هلع

 2 را سیر

 دعا ام

 ن ل

 رد+ یسأنعم لصاخ كەرە « ههاص هسا لوقنم

aی ۱ ا  ES ۳ Eییا هدهاط ندهد ص اص  ESراس ها شاک  

: ۱ 1 2 
 رولوا لطاب ا داقعنا صا ر ەل دم مه ید رب

 ےک
 .رون “روک یک ودابتمن هد ( نعهتاص ) یعمو هکر دکعد ۷1

n۱ ۳ ك ا  
 رولو EA و کد سا

EE ESE :5 ر  

EKEی 7 5 2 = ر ا عم ول ۲ رظا هعحس طلا تن نانلفا نایت هدد  

 و
e۰ حر  

 تروص تک یسانعم كیهر هل دم یدام یدومش

= : E توووا دل یدلوا كعد یفالطا كرو دم مس هلهحو 

 9 سع و یل اے اما ها ساس د محاح تراح AA CO ات ایا A دا داف

2 ۰  ۱ 
 ريف, هردوحردرب هدر رطل هطه د دن راب اح ماه دام و

 نر وا رحم و

 او نایاش هغعلوا دع تنضع و ام هکلاتحاو . یدرونل و

 . ردرلشل ا ضارتعا درسهدلو وا هدراشع |یقلتهلب وا یهدام
 ا ا

 كلا یقاەلهحو یعم ینکیا اعط هر ول دم دام طقف

E 2 ردا باح! تعددساف در ؟ ذم ہن و ورا 

 0 د ەھ i ج زدام هلو هد نص ۹

 متر کم او داف ۶ وہ هدهسلادس اف هاهح و لوار و دم جم

 یدهدنوار ر . ردلکدهدندنمسق نالواررقتم ویطق یداسف

 ۱ ردشماعل وب E هتل داف

 چیه لطاب عیب یدیسلوا لطاب روک ذم عیب 1

 كلوقنم ضیقل البق ندنکحهسءدباهدافا کحرب هاهچ و زب

 ۰ سههل وا, تبا تسکلم اعطق هدو م هنسرزوا یم

 = ات وناق ەدە GEC نالو < هلل ر 0 داراحم و

 كاف حب هجن وا داق

 ید ر ۳2 مع تک 5 دن ۱ هدافا تراکم صقل ادعا

a ۰۰. 1۱  

 كتکلم هو. زا هدافا تسکلم تل د ف ادیب



 رولوا ر ریعم هدب راظن نوناق تالماعم جهدا عایتسا

 لاو هدنشالس یاضر یب ندنیفرط EAE 2 قحا

 هک ردقوش رولوا بایتردق هدقعخسف هتسرولوا كحهبما

 قاعم ودنمح لذا ف نان وب هددقع تلص نج وصح 3

 هدرانالوا لدم اکاو ہد عرب نالوا کک و2 هدهباا

 ردلکد هوا

 ضیقلالیفاکن و
 ی E E ۳ زیره هی من و عفت سم داف ات

 ته مرا
 22۳, یی توهم و 09

 تلقنمهتشج و . رولوا

 یقیطو .. زالاف /خسم قح ندتهج,وب قارا
 . رونلوا دع,یک شعاص, للم یودیلا

 ه ولوا

 روح نیا یا مع

 ندقدنابصیهریدرب ناناوب ودار وهساسمدیا ماس بوت وط

 بلقنم هتک لصت عسب هملباملسا هطزوک بوک و بهر وص

 . ساک مزال قلوا هلب وب هدهداروب هسیارونل وا

 هنیسل وا دساف تاع ضیا الف كالاوقتم حسب ارز

 ریندنالوقنم نالوا بلاغ یلامحا كاله رکا الاعلع بس
 هدنمبلسا هل الوط یبماعلو هدندی كمياپ رونه دش

 رطخ نالوا. ظوحلم

 ع افت ار هلا

 صف و درو هسا
 بالقا هتک مس همش حس ندنکح هدا

 ندهه راف 9۵ هدسراپ رحات فا هدلوم ایا ل ۰ ردا

 ۱ رب هللا. مولعم «نع هرزوا. هنوم , رب مولعم ناعم رادقم
 اط و هد یاسا برلو و ابا بنوتما ار وا

 ندضرا وع a رغلو شحاق ا عسه عو

 2 کتک وتا داقعنا اب قردلوا هتسراو, ید

 ردك هرات ندهعبا ضد زونه یهجوحوارچات یللوم اتسا

 نبغو ریرغ عیب ینکیاوب هسرولوا قجهناص.هرجات رب
 هدلاح دول زیرا و یکم ریا پشو یشحاف

 زولوا دساف هنب هلس

 هدلوبناتسا لرکراهخوج روک دمیرهلاق یتابندهلدیا خسف
 مزالو حج عی هسر ولوا شلدا شضق هک الس درکو

 روک ذخ حل دما نیدقاع طرف ۰
0۹ 

 . ردآرظن هلاوحا ضيقا لقا قحا یسلوا دساف ؛زولوا

E 
 قحا نار

. a 
 ضق یم رونه یز ناک رظ هدننا مس هناع ءا

 _ت 9 رم .. ےک * ر ۰

 خسفالصحا ضیق ادعب هدهسبا ساسو دیا خس ی ندهعا

 . نەدا

 ا ىو هم و 3 قح رد و

 دید وا ن نمضتم یر رع هلپح و مکیدتبا ضرع هد راقوب

 ا یلام رو نام و مدنلا زونه لوح ات یللوساتسا

 تناتسا و ر E لهن وشود ۍ :ب دل وا

 رول دم میسر ردق ههل وا مل تولک کر

 هده> رد تلاح هسهام د مه و دم اح نیمه و9 لمتح

 قردیمهلوالصاو هلبمامت ,هدعقم و مکح. هلم ب ست

 Sh و نو رعم هرنعو رظخ ا دم او مال

 نک ناک دورا عافترا .نوتپ ساب ندهمراو هنسهباغ

 رطح قحد ردق وب هیر تالاما ورم هام اب نک ٩۳ طول قلوا

 حس هلب رابتعا قو یراو ريح قمهمهلوا اس ندررصع

 دیاد ادانتسا .هساشارت دوروحب هو مدیا رولوا

 شتا 7 نوت رخ ی هدنضا ماست تاعبم و دعس

 e چ
 دب كت دفاع رکلاب /یتفو جاسا هاهحو وب

 لاق هنت و تناتم لماع ثلعس 7 ناممهلوا ءدنرادتفا

 نام تان 4 ر. نالوا ,كلام هالر قلقاط,رب قلوا

 هتساشن | هما | هس رزوار وماح ندهعا سیب و رفح یجبخ

 حب ردو هب هح دیا ہداقا , یدصقم راع یکو و در

 یوهلماعم وش هله . یایبهرو نادیم هبهسفانم و عازت

 كح هدا ضرف هدنسهرا :رح اتار دفتتم هلا یل وکر ب یداع

 هرظن قردلوا یللوجش اهد ررض هرطاخ كهسا رولوا

 لاو هدصقم ر E نولو هبقام جم ۰ راب راح

 حس اب هبسآ ررر ولوت عوفو ما و ملسل و رر ووا

 رولوا لاسو حح

 ر ييدعا اضف زوته ثتنعیاب e م نوت اقر مزب هتشيا

 و و حسب ؛هب یرتشم لالا ا

 کج

 ا وطهلم 4 اب ال ول از

 مپ و ص 92 هو ظ هم عامر دع دار اهد بیا ادجل

 a CES زاح ارت 4 الاح ن هدف ار رود ل دلواش



 یییداه وهدا ز ونه بولوا ءزالهنیرزوا یمماسا
 هنسرمشم كرەشود هها اشا نکا ملسا ا

E كاردایغحهلوا لصاح رل ر رض ضعل ندروبو هن 

 قآراو ا ج یهر راح ناع هدد رص ییلدالاشاب کما

 شماشارب لع هراهشیدنا وب هج دا قق ضقو ماست

 هدنر وص کیدل و وش و هد ندنسهطف هو تد ردم هلم و وا

 E و رونا ول یواح یماکحا ر 17 نایاشتاب

 است ر 5 داروک ذم E ودر و ندکدنا سصهاظت

 ررص ی لدا یر 2 کا ۳۹4 هد دا و

 یادلوا نا.سم ندهدورسم تالبص 1

 e ناک یهیر ۳3 تالماعم ۹

 ا
 هدر وص قحەقار

 كتى راباتح ماتسادنام وبس وه ه 7 هاتهح ییندلوا لطاب

 ردلکد ظوحلم ررض کیدا نط

 همه + و وکم عیب 1 اس ات

 . ردقو یتفلاخحم اصطق هب هب رام

 یسلواهیقاملا لوکشمكاماستو ماست ضىقلا لق لات
 ۱ ضراع هب یرتشم دا رک و هعلاپ كر 2 دندن رظن طو

 0 ید

 نوحشدلوادوحوم هراحرب هتسهلا زا كررضنالوا ظ وحلم

 ۰ ردراو EIEN فرطر هال وک یلادج و عازت

 هدر وص هل |
vv.ك.  

 هنتعفنم كعباب او یرتشم هلتهح ضع

 عسلادعا کن وح .ردرطاخدراو هدنااتحا قلوایراطللخ

 فرج اف ید هد سلسهطا لوح هناس ضقللف
Eدوس یر  

 یلام وا كعباپ هسرولوا ثكحهدیا جسف یعس هد

 ناکما كملسهاص هبیرتتشم

 یر وا ها

 ارحا هدسامز فر هلو

 ENE لا ز و دم لام نادرو مس گو ییردل وا دوج وم

 و ینح هلو وا راحود هر رد 7 ام 2 ول هاتهح ییددلاق

 ك رشم ندن رظن هطقت یسملسه ديا خسف كعب !اب هدودنن ر وص

 هقشل دیو و . رولوا رطاخ دراو ینح هلاق مورح ندراک

 عاب کوب لاح . ر ہک قوب ناه هدییاعحا رب ورد

 ها 1: هدد رص ژو وا یر a ام ید دل وا

 ۱۰۵۳ تا ةف

 ندنعدل وادوج وم لامحاو هسل وا شعاص هب یرمشم کناه

 ۲و الو لاح كعد رر در رض لدیا یس یرکد

 ىدى اوا شمهعد دساف هع وب دم نوناق ) هک هسریلنید

 . ردپاوطا بت كب هدو ( یدزالاف لاعحا هررضوب
 ررض وب هکر يابشالک | هسرولونوشود یا کنوج

N 

 yS دم یدسلوان شمالو عوقو رو ام

 ہہ ارز . رد زاسع له اه وا راش

 ردق هتئامر e هدلاح ص تلعل اب کک ESA وا ق

 2 e 2 مس :
 هب یربشم و .یدریاس هدنا نیمان 2 یتهح هاس هدیا ف رص

 هدلاح. یه یو 5 كد هل وا شمالا هاتو یو م

 هش دصآ یتسملس هد مدرااص هنسهقشل نامزوا

 هر . یدشهاناصاب یدراااصا : یدزولوا رو ج

 کت هس تفووا یررض ییدروک 1۹ یوم نم

 ۱۳ هلام لصا لتضاطاو .؛ یدبا یشو یلاحا

 نوحغیدنل وب لوهح تشک هدهدنلاح سکعو ییدلوایراط

 ۳ ارم لا یارو ررض و

 ییسه دارلنوم ًاتاذ .
 ررض عنیم هدیابو نوحشیدلوا ندنحاتن كميلست رطخ

 كنیررض ماست رطخ .ردیا باجا تلدادع ملسا رطخ

SOLES۱  
A,ضیقدوک ذم عسب هک کک كعد . رلیا اضتقآ  

 لاق هسداسف صضش الو

 دع ندنه افقد ڭكنەدم ا یونح یداوف قاوا

 ر دمو رح ندداز عت ك لکد

 ۸ لا

 و . ردقلک ارق ردو هننامر

 یهزاوم ی بلطو رک كو 0

 583 . رلشالک | لا هظحالم دا هدیحهعا لالخا

 ردنایاش هغْملوا

 تي هلصحتسم لاوما ناهار وه كص وصخ و نادفرط

 راک ذت نایاش هحوربا یداوف نالوا داع هنمأت یللاقتسا

 يک یو وا

 5 کانض رظضن یهدنرزوا لاروع تماوع نالد ادال

 نامهدناریدق ی ردقهئلس ثالام ی دل زونه

 رد رجب كردم نوناق مز ر هکردرلهققد هلوا رانو .

 ۳ ءطاتحا هصارتحا تارا. ررتسوک يتسهحور تیولع
 ر

 ی تیکت فا ف ف



 یئاسم یکو هلبا هل رددرکوا تربصب هروصق باگا

 كب وصو اوه قرف كنەندم نناوق ن (A تب

 ردق یسایمک رضاح رصع هلبا اسک نتوشود یتطاسب

 ا
 ا قاتسحاح 5 وکم عی هام عم

 هدایز ندنداوف "ةققح هدنداسف نالوا ییزح كب هدلاح

 قردل وا ندنتناباحا دل مضاح رصع ییلدالشاب هفعل ون ترضم

 كلام ماما یتهروک ذم هدام هسرولوا كجهلبدیا لوبق

 هدکا .لیبعت هاهحو EDE كترک

 هلو ین :ءالکشم

 ردوو زحاشحا اللصا

 سس دم نوناق هسنارف هلتهح یتیداوا ز

 قرض لر مرگ را ویدعلام

 ترس دو قلرادند

 ا

۲ 

 ؛هضراعتمیارآ هدنفح بهاذمو نایدا هدلاع یدمش

 ندشاسا نادا یدک ریو دلو شفا روا

 ییدلوا لطاب اسب صحا «قح كنایدا ضعإ 0 ءراکنا

EE NS BE 
 یسهلوا كلاس هدر یناهیم نوحجا

 یییدامنوا قرفندن رکید كتير هدص وصخ و تولوا یاک

 ربع یمسفرب كبایدا ا یراضع و ۰ رول و ملت

 تراسع ندتلالض كرلنآ _هاسهعلاطم یتیدلوا یوامس

 فرخو خوسم یرلبضع ند هبوامس نایداو یخیدنآ و

 هلا نیدرب فرح ریغو خوسنمرع هللا یوعد یعیدنلوا

 ین همالوا نکمتمالس ندداطاو تلالاض هکدلدباندت

 نالوا بح هتسیدنک و کل او ا

 قفاوم تكنسکناه ندارا و راکفا نان وا طس هک یه

 هدنسش راق یروحو تموکحقمالک ۱ یغیدل و تّقشح |

AE 

 نالوا هماقا لوصو هلطمو طقف . روناوب

 نایدیا داربا « نگر و

 یلمروک . زامالوا نکم هلا باتحا و قوت
 لا و یلمالک ۲

 وز ههحض تادقتعم .رویدنآ روه

 یئالد

 تهی یرارون قح

 یلمهاکید ٤

 لصن ه حش تفووا ماقاب
 شملناسا یهلار

 (یک الا ) ناسنایئراق هنیداشرا كالئالد هسقوب ؛رویلوا
 زمغدموقوا؟روسدبا نا رهن اباقهتد وىعۇدحس كلر ەي د

 زمغلدا لوا رادربخ ید هللا ندنناح ردنم یقلرطر هقشاب

 مکح هندلوا ترابع ندرامش نک نالاب كبوتکمر

 ماکحاو هناصا تادقتعم كدر هسلابرغ ردقه كعا

 جا مکح هندلوا لطاب نزا ققدت یتسهساسا

 لکدردقوا

 یناسا ثکلزمسنید «تناید باحا یک یتیدنلوا تراشا

e 0هک كد .رب  

 هد راق و ردا رک EN قوحكب ندنا

 رولیوس یتلاهحقرهلوا

 ثمروبنل وا باستک | هلیالع لکدهلیا لهج ناعاونید

 كرافا

ESS E 

 «ه هلازا یتفاوب كناسنا نالوا

 سا روصق زوج هدماهاو تفقده یواد يلهتسخو

 نالوا ص وصح هر هلقاع دوو «هعامد ٤ لهح

 ردا راکلیم كا ل ا ا حت ی ونعم

RDشدا راب قرەلوال  

 هح ضیا یغلدلوا ت کک Si E هح ردە

 مرد ن ط ردوو موزا

 هبایرمولع » تلاهج نالوا ¿ ندنرلهعنام قلرادتد

 لاج ماکحا بولوا تلاهج کەدەبعبطو هبعاجاو
 ردتلاهح نالوا ترادع ندفوقو مدع هبهشد

 هاشح < كل رودیا قد یک ر یناسهیه ه

 یرارکف ره نالوا وا قرهبالک |

 هدر ده یراکدلیا قوس هننهح هد قیامح ی رات ریه

 رک <

 ضعل رارولوا دارم ك رهتمهدنا تا هد راکنا

 نایدا لآ مولع هروک هرا ره

 ت ۳ تسمز ند باخاو یاید ماکحا ٤ بابر را بوللو

 5 وج < ردشاک اب ااو .

 یانتوداضار مهم هدنسار

 شمر ردا راکناو در یهنف



iا  

 قحا ناب

 ا هد د هقق ةا تافل

 هرب نونف مآ یا راد ن قلو صفقات ر طق

 یتللعو  باسسا « ی وصح و ثودح ترول كاا

 قح نيد . روما سا كمر دل

 یکی ۰ زوعیا م ا هتغب دا وا - شلک اب هشاب ندشاب كرا

 هنادسیایسا یرلت ر ضحا یلاعآ قح .رونعلوب_هدنیهصوت

 ج تداساوا

 هب هه داح .ر 5 اه یه قم |

 نولکمزالیس

 نایح تا وش ۰ ردشل | طار

 ردددد رسا داماو ثادحا

 e 2 وا بمس یهلانوناق یاضتمم ۲

 جاوو یدبم كنا هاقل وا

 1 ےن مت و تن وتکتا طو وتر 9ه
 رم تهجو س مو تچ تمع وترورضیع و۶ وو

 هلیحو لواو هنسفلو شعا قلعت كنهسابر هلىلج دارا

 .رویردلمس یغیدلوا فق وتم هنسللا ساتكنه رطاف تردق

 .ی و اع ناسا نادار دد همتا با

 ست
 بت ما لوت الب و . ردلکد نم

 ردوو ناکما ید هنعوفو كنهداح ر

 دوحو كنارت مو 2 م

GEE یاس 

 رع هسهلا تاداع هدتعلرش نا ۳ ( هعسط دعا

 چه هدنحزاخ هبنوک ستماوت نالوا دای هلمات ( ر

 كاهتشيا۔. ردق وب ناکما ورد و هحاسش ۳ ۳

9 INN ® 2 
 فارتعا ك القغ-نوتوت : کن و>.ردهداروب قلشلک اب مھم

  eهد راح تان و هه حو 9

  5زومدنا لا ۰

 قاف الاب هسو

 قسمعل و لیلح تاسسمو تاتشا ااو ا. 8( ولکه ع وف و

 تاسسه و باننا 0

 هدا رن+تدیشع الب-هدناهح هکر دات

 یرغوط هت یضام اراتعا ندلاح ینعل هدهلحشس هحل وا

 كوص لا هدنسهجش تاک او راکفا ثحهلبدیا عاحرا

 یدوحو تدسدلد وح وه روح رب ی

 ی والا

 شو اد ودت وم هداضامو

 ندنف رطیابرا ؟ر ج هلو هرزوا قلا
4 ۰ 

 کما ٤ و ا هتش اه زو هاف نایدا ارحا

 ۰ روسلاق رحم

 مدنسرا هنگ هح تاقفد

 ..تودح ید ا نالوا

 ر نالوارواح هب وص هسا

 9 ۳3 .تربح راهظا هدهطقت وب هسدا نایدا

 كتابك نوتوب «یلاعتم ۰" سدقم هرات ول رد سه هاتقمتح

 سدقتو یلاعآ" هنادبس قح نالوا یبقح بیس هنیدوجو
 (تحاوتاما) هدمالک E و .رودیاتانای رات ر ضح

 كلاسم نوا لالدتساو حاضیا یدصقمو ..نینید یجب

 هتعنا SE هدرب : دراو هنفلتخ .نیهارب « .هدیدع

 هلا فاسمو-نامز «"یعیدنصیا ثبيوصر نالوا ضورعم

  ورویروک یکیدتسا رک «یفیدانباق قرهلوا .بسانتم
 نانلوا ضرف سموا ترارح عسم هدارو كاح وش

 ؛نف :زروسرو رار هنکیدلک هل وصح هاسهطسا و شتاب

 یا انا داهجو وش .قارنآت یلاثما كنو و یو هزب

 تروص ٤ E ات نالواشلک هعوقو هد زمام هدلاح

 -ا
۶ 3 

 كترارحهحرد هدوصوا ش

 طقف ۰ ردهلا نولاقایلتضتقم :قلول بس هتسملسکو

 ی ترارح نالوا ثډاخ هد وص هدنل وصح كوب

 لاوحا رومد ردشلو وجو هللا رشت و ا

 TN هبنق تاقفدت هلا هسد تاتقلت ا هد ر رج

 نهینید ماکحا اپ قلو ضقانت و هضراعم فدا لباق ربغ

 شمالك ۱۰ هلهجو ینیدلوا قبال. یهبنف قلاقح داوخاب و

 یس نر هعشل ندعمان وا 2 2۵ دقمال ندتلاهج عون رب هکردیا تان

 ریلکد

 یاملع دیر ندلاوحا نالوا تعاب هلاهج :لالض

 نیهلیادع نددسزوا یتسیدنک و نالوا دال یتسهسل انرد

 مامشناهیهاطاب تابصعت ۍراکدلیا مازتلا نهج نع كانهاهج

 نالوامزالاهنایدلا بسح راک وب . و هاو تادافا نمهلبا

 قوس روط :هلبوش "یراماسهنالک- | :هقاخ:ییهیساسا لئاسم

 نشمامهبالک ۲ دوخایو رمانالک ۲ «نتمهع رکوا یرابردنک

 هل اسم ماطر نایالوا تحت عوضوم الصاهعد - ندنراقدلوا

 < هد یسهص وصخ راکفا یدک دش هلن قرهشب راق

 یر یه ندلئاسم و ء.ولبا خیل هقلخ هلا داسا هتعل رس



 هی س ۰ ٩

 ندرلتقشح س وام 15 هعا ایا ما رانفوا بولوا دناع هنفرب

 هعوقو هدنج راخ كنه قیاقج قرهلوا هنمان,نید 7
 هدتعضو ولرود کیا رابطا یشراق هنانقلتو نالوا شک

 < رک هلا مکح هنلالضو لهج  كلئاق یمسقرب . رثرونل وب

 « كنید قرایالریف ندهبتموب یرکید مبق_طقف , ردک

 یواح: یماکحا ماطر هنفالخ هبعطق تالوقعم كتعیرش

 "یداو هلا قیرطو و «رولوا بهاذ هنهوو نظ یتیدلوا

 لوس یراوصو حد كف رط ی کیا یه هداروب .رش ود هلاللض

 باکترا یسکلوا بولوا

 ردق هب هح ردە ىلا كرو ییدتشب ۱ ا را

 ند نیزکمنا قبقدت ییدلوا بولوا ندنامولعم باحا

 یتسهحضو كما ارتقا هد

 3 هتسلدنا ےس رک رک ادا كرەشود ههم ش 51

 E ا یبهفظو كن رب ا .

 لهاحو "هققح كەلم یر روب كنحنکیا ٤ قمامشیراق

 داد الک اندفرطآ

 د :زدراو:یامع لمرومعهر :یدیا تا قق#

 ردتشعا

 ری اوا لو رب هله> و یت

N OT 
 هن رلتمو رج ندناعاو ند كرل همك هڪ رالهاج یکوب

 هنارلحم هحرلزون یا ی ماما < لرو

 هدنررظن نوف بابژا تاغا ومنالوا ا

 همان ند یفالخ كالئاسم نالوا ثبات هل هضایر ناهار

 ا نت یتیدلوا ند لرم كو كلا ثكعا اوعد

 رشت رجب لو ا

 یدانغ

 رود حد یراکتسا رفک اکو

 .یرلناسنا ؛ لاحوب
 یتسوررا كمروک نانعلا قلطم

 هدنسفح لما كما مک هریع ي دن و

 هدایزندنددح و تف ندنموزل

 تقیقح طقف ندبا راهطا

 قلاخ 3 یمبسق رس گاراب ۰ رولر روا e راهسمیک نانلوب

 یتسافیا تادابعو 5 راتني راتر ا )ع

 رلزامو ا

 قحلافاس

 ىشراقەب هاا ES لر ا دع E ولر

 راراقظ ی رفیق <

 9 ا اوتو ) یواک و شرک نارق

Nتا چب وت (  IS 

 هددصآ یاها یشراق هتهولا ی وا ناف رک شم

 یشایدنک هجنلقع یدنک 0 و

 هنسهاون ورماوا « كمالسل هلعربغس ) كناسنا
 و تله 7

 ر نالوا

 عواطمو تعلاتم

 لالض

 هلع یمغس ترضح نکلا هدیراضعت_ندران وب

 2 هداسد لب اقماک وب روم

 روس وا یخضار ۱ هن ال دخ و

 كقح ند هدلاح یرلکدلسهدالوقیعاطاو داشا یشراق

 كعالوف یی هی رشا تاواسم نالوا ندنسهللصا ناو

 e ول ندب ااو ا E E و رویمهتسپا

 رددردعم ند یاداه لفاس یراف وحر كرلناسنا .هدلاح
 با

 ماش هدنراتفالخ مایا تابع اس ها مظعا ازاد

 اذتها ( هج ) ندنکولم (ناسعلآ ) نانولو هدنراتهج

 E فی رمشجح ى یدنا -ن یا

 ر وصح EAR رروو تاق وطرب هس ر هدد رمح

 . رومهدیا هب یواسآ ها رلمدا

 ییلدنل و هد هم

 هب هقح ِر

 یار حا تن ةع رش تار زا هفداح ترے . ریلپ نا ضرع

 کلا اضتفا

 نرم 9 ( هلبح

 ا

 نالوا هباعیعدم هترزوا یسلا ناس

 تب ندهانصا ها یعدم مر 9

 ENES ۶ هے رب هد ص هر ا یسمامولو تا

 تارا نالوا روم ی حا نوحا تاق وط غیدرو وو

 ط ( رد بسام همع رش ام ةرهلوا یلقح ایوکو هدنزر

 ۰ 1 تاعفاد ۱م د رد

 UIE اا شک اب تاتت کف دم ود سه

 دادنرا هلیاقاحتل | ههنا كلام وراد ھر هم ا

 ندراکتسا ااو د دل ر وص و كمدآ و هشلا ردنا

 . رداکد شع | تلشن نددسر هقشاب نبغادلوای 2 رهباواسم

 رابکتسالاو ییملانم یلامت هللاتذاعا



 قخاناس

 یک رک
 رفک هناست ًاعرش هدلاح شاخ

 نشکلسا تاکئرا یر ندلاوفاو

 نالوا م واعم اعط

 ی هب های د ماکحا

 لاعبا نان ولوادع راکزا و

 ید وا ندهد راغ ٭ ردنرا اغ

 هدشرب نالوا رقحاع مش ` كلذ یاشختسا و رة دش رت
 ۳ ۰ ات بک

ِ 5 ۱ ۱ ۳ 8 ۳ 

 هلن رعد اا یخو لعاف هد تایانح ی اا یراق

 ردن دیاتسا ندا ات ۳ وا یتسادیا ۹۹

 مکح هنیرلفدالوا نمم كرلنديا باک را

 ین راقداواندناع الها كن رایدنک ردقه ره راز ویو

 اح تعل رش یا ۰

 اا 7
 تگ

 تر هللادنع یرلهعفاو تابعدم ید رلهسسشا اعدا

 ی هد | «ناسحا هسدنک نوا وک
 ۰ م م 2.

 و رب وا لاح یھ

۹ 5 ۳ ۰ 

 رده« د هغو 5 تو دلا ثارحا قو

 ےس

 قحدل وا هد تچ ود هب هس مکر ھ

 یدرلانم دشالوملاقام ىلع (یدر

 طه ع هللا یضر هحاط ترمعح ندد مشه سس ۲

 هک د ضاقلا هحیاط و رم حیاط بول وا ر ومسهها | اخس

 ید هللادع نب ةحاط یرادضح یک یراقدلوا ر

 . یدشعا رامشا هلسقل دولا ةحلط هدنحما نادرعا

 تاحاطعا !هحلط کار وه یخ د یعا زی

 نالا ثلا . رد شوا قحامو

 3 !هجیاط دتا ۰

 فام هربا هدو اسب

 ةد ةد 4سال دارد ااضنفاتملس د نمتحاحا اا ندنع دل وا

 رکا یددوا نالوا دن عه
 ی

 ديحا لوقا
 ی EÊ وا
 ۳ اح ثلم زکب هما الا تاب یک نندخ نیتحلح ادحاح

 ما دنا وب تا الات ها هح یهود ea ۳ > چ .زامهلوا

 هاقحوت ررصآ یانعم هدقرەلوا ینه یاضتقم 3
  ینیداشالک !یسانعمنیلیاغالبا هجوای کیا .ندنش الا ثا ات

 ۱ چیه .زاملشالک | ًابمطق یعموب ندنتحاعا !هحیاط هدلاح
 یددع هلم( متنا فدک تاحاطل اهحاط هس زلوا

 .ردلتلپاقبهدافا یتی
 هح وایددع ز وهیلع) کا هساانتحاطل اهحاط

 ۳۰ ۹ اعم یر ندرلهحیاط نالوا هلاب هح وا

 -ِ 2 ی ندنعدق نتحلطهعالخ «ندراهحاط ناناو شهالوا لا

 رولوا كعد یر
 نالوا هدف ص نوجا هح و یھ غص كاا م

 یددعا هدف ص كانعا زا حیاط ید ردسم ناف دا

 هد هل رن عطف ندنوا و رسانعم ك هاب را تعا قنوا موم

 ۰ ردککر و یعص اح

 ا ندعمصا یجافخ باهش هدسااحمازارط < مهلک

 صاع نت هالادمع نودحاط یرلنانو یورعم هاسا هحاط

 ن ةحاط و ۲ ةنطاب مهآ دوع وا ةرشملاةرشعاادحا ]

 یهزلا فوع ن هللادمع ن هحاط و ریعم نت هللادسع

 [ ةرمشعلادحا یرهزلافوع ن نجرادع یا نا ر

 ندادىع نهحاطو منع الا ی ح د لغت ن سان هحاط و

aeهلا غالبا هش هرزوا قلوا ترابع  

 دولاة خلط هنسحنکیا و ضاشل اهحلط هنسجحرب

 ری اهحیط هح درد و یدنلاهحاط هنسنح وا و

 هنفنداوا شمریو ی رلناونع تاحیاطا اهحلط هسحنشا و

 ةعبرالا سماخ لکد نننالاباات كناحاطا اهحلط آ رظن

 (معناولا صااص | وررغآ!باتک)ثلطاوطولا مهارباویساوا

 هامان ماردلاةحاط قرهلوا هحاط یجنغب هدنباتک مان

 هللایضر ی ( قیدصاارکبی ۱۱ت نرخ

 یسلوا ةا سداس ًارظن هنغيدلوا شا هدایز مهنعیامت

 یعیسوت هبا مان وب كناحلطل اهحاط هرکص . ریلک مزال

 کلب بولوا هابدصقم هدافا یقاطا هراس تاحلط

 رادع ن هحاط )

 كنهحیلطوب راهسبازاتع لصات هایادوح رلهحاط سانا انب

 قماش ا یدلوا زات هج هل وا تاحیاعاانیب ید



 تس

 يڪ ڪڪ ۱۲۰ ۸

 فل وم ۸ ردقح ها وا ی هتسل اداوح الادوحا هرزوا

 ناونع ییدد یسهحلط راهحللط هدنسیهجرت كر وک دم 1
 یعموب هنی < رد دشمهههو دنا ل اتنا هحدام یانعمو مدلاح
 وو ییدلوا هحلط ینح وا كح ودع هکر دندنتاپاحا

 هدرلبکرت یک غوقلا لضفادیز كاضفت مسا هلبب هسلیدیا

 كعااوتحا هدقاضم هلافاضع هدننالامعتسا نالوا عقا و

 . یدنههلسد نیتحلطا اهحلط ید هسرزوا یسهدعاق

 تاحلط كنهحلط نالوا هجرتلا حا هدهبدا تک

 نام یتدن وا تقلت هلهحوو یاب ندنف وه هم

 هله كيادو هرزوا قلوا A کک ند

 نالغوا ینادروغوط هیراجرهو «یکیدلیا شحم هیراج كيب
 رک 3 هدینیوف هتحلط هعللاسد ن

 كهم رتلا بحاص مملافاضم تاحیلطهروک اکوب .ردشل دیا

 رولوا ترابع ندناحلط نالوا عفاو یا لوصح

 .ردهدنقوف كنسەج رد قلوا یاحا«بقأ هدلاح یه

 كسلاح از رارط ط یجدندرا را ها مد هقشاب هدننأس كم وم

 كس ت .ردرا و تفاح هنناس و له دلررغلاباتک و

 تلق هدو هک ردشمرتسوک یرلوا مولعم رک یللئاق

 نوا كتافرلا سف تل ول هدض ردهاوشحرش . ردن دنع

 دعا و .ردح رصم ی دل وا ندناسا ی ر لس ترد

 2 ال و لىللا ل ناک

 بیط لخیلاپ لت
 اباد ؟ لاو

 تادعلا سیح لبا ادوحناک

 تارذعلا

۱۳۰ 
 هشلاو رکسلا باشلاناک اذا
 ماا یه ااف اه ب

 < روهساسم توم هدر و ماما مایا

 كعد هد ز ومامز روسصهدیا هداّوا یعطق ناعآ ءنرو

 و یدبا بسام

 یا نا

 eT ندنداقتعاداسف كسرعم
 دشالوتلا

 نوجمایرببع ( رظن عطف ) و نالوا عیاش ها وق الا ناب

 ۴ زر وسمهل وب فارعا طح ر

 ردیللوا هلرظن عطف یسبرعوط
* 

* * 

 اح 6 رصقلاک رسا یر ااف ] ندشماه |

 قاب هنن ریسه تا

 تم ال وةلا

 اوہس هدلاح یتبدلوا شر اما هل تاب ۳

 . ردشلژاب ف

۱۳۹ 

 مدحت نطق یز زنیم

 فوبس معهاوع یافویس

 ندضفل رهززم

 ۳ و 3 ۰ 2
 هد یگ 7 هد حل نا ۷و ردکو کفم هرزوا زاع

 4 2۸۳۵ ردشلوا دراو هرروا زاخ تغل

۰ ۱ 
 ترش یعاخدا تبولوا مو رح عراضم

 ديحلالوقلا

 ردق وح ك یلاثما كلو هدع 9 نت

 لع اع

 هر ددشا

 صصم ال 6 همیق اموب

 تالد ربع و ادم ن

 تاب للغ د 5 یرزا

 جرلا ةلددمنلف < كن وحا ىلع لا ور
۳ 

7 + 

 ES نام زە یطق ی هلق نک تا موهم «

 رلحلق هدنرزوموا یرلنا كوتا ارغا و ثعب هامهم

  Eو ل رولو قوس , ةاطر ۳

1 ِ 

 ار لرو ناسا ندنلوف فوت مهتاوع ىف افویس

 هدنرازوموا طقف ردیا سح تعالب رب فطل « توالح

 نوحا 5 « ی ربع قوس ماط 5 ىلصا راحاف

 رد قحدل و وا ل طاح روح دف ا ین لا وا

 ردق وه یهجحرت هرزوا كجا ردع یا اهد یدورب و

 هرابع رب هنشاب للشاب قرهلوا یریا نوتسو ندنلصا

 یتلمکم كنهجرت رب کوب لاح . ردیلع وشود هقتلاح



 قحا ناس

 عطف ندنلصا هد م ی اوا قفاوم ۳ هلصا ۳و نوحا

 ندرطن ۾ هطم زوس ید هتاسل ییلدلو وا دوس دم ها رظن

 ۰ ۰ ۰ 3 ا ۳ عا اوتحا تمور

 نالل وب هدنع فل وم ۰ ردط ج

 هک دعا تمار هر هم ییا ول هدهجرت 5 بابرا نانل و

 لوق لوق كفلّوم . رازاملساص

 هدناهذا و ماها هب اتعم وا و قعالکا یتسانعم كت هسلا

 کی هدنااضفا ڭكمەلب و 2( هجا كمردر و ۳0 هم
(E 2 E 4۳ تك و “  

 را هفطو یافا

 .شمهزکب هترازوس كنه رم یافعض نالاقزحاعندنصآ

 یرلق دل وا لماح كنيدارفاهلسق یی دتسیا كما حدم «سعاش

 )وام فو ید یر کک تادلاب هقشاب ندراجیلف

 - هرروا

 هد تفت م توا ۰

 قلوا ریمعآ رب هج هصق 8 دوخای ردودنسهب اتم

 روماسیا تعد راردنیک حاسم جالس

 ر چک دور یهدنلفام رار EE رم کو ۱

 عدم لک ار ار

 . ر۸ ہل

۷ 

 رعم 5 ريس كح هک € وح ضصەدأ هلاز ۷

 ردلکد لقاع راک كما اخرا

 ردقح هلاق هدنح راخ تل مد هراسع هجرت ,ةلصا ر

 هد مه ید لانع

 3 نله- رقت نیک هددشالوقلا هتشلا

 9 ۳ ولردو و یح هام هنل وا

 یقدانصا هلرد

a رظن 

 هدایزندنموزل زعادافا که دماقم وش هلتهج ینح هلوا راح

 : ردنلماعلوا دع دن اداتسلکشم

* 

* +* 

 سم م “ا ۳ ت
 «رلردهدک ج | تع رس و تەح هنس افالام و تمدح . ۰. »

 « ردج رم ند زعم ESTEE تداعس یابمیک ككتبلانغ ماما ر

 ربلک هر وهط لدن رق 3

E 

 ولروت هو سبھ ییامرهوج دهللا

 ردهتسرت لباق ۳ رارب داغل وا اخ نده

 هسریلک | مح ناه هکردنمز رب كاپ« موصعم بلق
 د فا

 یدرو فاص كوا هر

 : عید قالحا نسح یل « تداعس مح . ررب

 ینحهلوا دوم هدنسامندو ند « قوج وح هسرایدا

 «رلیدبا تک ر ح هنفالخ .رولوا باثم هدیملعم هلن وبا یک

 تخم دب زنجیقوجوج هسریلک | ین هنیس قالخا ین
 تاتح .رونولوب دلرتشم هدناقع هدیرادل و یلاثم ینجالوا

 هاراسش و شمروو « 1۳ مکیلهاو مکیشا اوف » قح

 سا هرانموم یمهلا هظفاح ندمت[ یرللابعو لهإ

 ابد « كجا هافو ندمنهح را « ییحوح . ردفا

 نا

 ءوس «كمهليا ملعت هنسح قالخا «كملا هيبرتو

 4 ؟ ردکمک رسا ندسرف

 یجح وح هسلا هب اف و 6 وا .ردمهم ل زدکا طفح

 هوس یه هسرا و داسف ردق هن

OO TT OTT O gy 

 اتکا همبلا لزوکو هکمویوب هلیا معنو زان ینجوج
 ۲ لمح هتمورحندرلنوا ءرخالاب هکر دبلامام دیشب [ کما
 هاسلط كحهک و ڭكجە یر . نەدا

 ۰ كتداف كجهرو توس هغجوح هدنندالو یادتا

 | هتسالوا حس لالحو یسهحاص هنسح قالخاو هلاص

 ۳۳۳ ۰ نده توس هتس یالحهکردلعا تقد

 ت رے ندشدلوا زاده توس نلک هلوصح ندمارح
 غ ولبل ادعب یرات ا هنرولوا رد اع هکنوا یمحشو ج

 راقح دز تله

 ناقلت یلالج مساهداریص ینج ایالشاب هماکت « قحوح

 هنسالوا یمهلحمم 5 للا « تروس كابا بودا

 مومذم وا هحالشاب هخع ات واندراش صع) .ردل امشلاح

 نالوا
 . ردماعط صرح < نالوا ادم لوا كا 2 در

 هللا غاصو لا دوا یعاعط بادا وا اس کو

 ردنل هعا ردح ندشیه

 > ىسەمەج اهل هدکع « یتسامالشاب هسد هآ عسل « ىنسەگر

 | هتسهمقآ تكنسراهقشد ءىنسام راب وق یاقوا یک ا



 هوس

 و

 لا هب 7 هعاع و ی همقآ رب ٤  یسهع ندنک وا یدک

 .ردلهعا ملعت هم رک ا ا تنیساماعازواب

 لا اغ نوح مامن کم ها قساف اعاد *
 ےک

 لد وضح هر | ونح كي قوحو یهمرو كم ناواب

 . ردمآهمارنسن 1 ناکدرخ هدنرظن نیلک ١ طارفا رهن

 كيدا كر ددا" خسق هدننای یراقجوج زسهبزتو نوک 1
 ىح الا < زتنربخ ٤ رماح < سراغ ڭەمەلا ا ىرلتالوا

 ندرابوخ و هکر دما هعاهظفاحم ندنی رق ءوس نوحشامالوا

 .زامالو روق ندنوا تدم لوط قخوح نایشتلاا هتن وب

 تا رہو ىلە ملعآ ر کنار ۳ هحناب رب و یکم

SE4 ردهم رک وا ینطاص تایاکح هلن |  

 ترک لو وب او کو و ی !دیاپ ی یا 3 قح وح

 هش وخ 3 لام ولو eae E ییدلوروک یوخ

 ات هدتنات کاسه و طا ی رطاج ها فاح 9
۳ 

 باخ

 ب 3 ردلەمجا

 ییدهتسنا كمهلزیک هلص وصخ « رولواتجهدما اطخ

Esردنل هک دکل شم همروک هعف د یا رز ةنرولورو  

 تیام قجوج رب نایدیا ریذعت قوچ قوج هکنوج
 را اس هعم اهر ا

 رو یو را

 و 1۳3 « نتساع ود هنسک یتلدات و ! نافاص

 رەد ! زالاق هلراشغاهدتناب كەسى * تكسزولوا لیذو

 ردیا تا هبارحا

 . ردل ةممبا فیوح و خموت

 «یلهغاهظفاح یوماراقو اباد یثراق هندالوا ردیرت

 ردیلاع وقروق هلساباب یتجوج هدیسدلاو
E SEE O 

 اپ ی رب ندنراتسه هد رد

 و ون توو كنا 0 یا

 : سام ۳ ه رز وس ساب

a وجح 

aهنس راکوا نکروروت «یتسمهلاتیاعر و  

 ٠ ردہاعا ځل ىش

 : لع ىر لقي اضخو ج

 ا

 تراهط هلتفر و هم رک 71 ى

 لاسعا یک ییدلوب یاب نوا
 قحوح

 ادل ۲ هنالص و

 . ردنا هک وک هسردپا ریصقت هدهبنرد
 یول ول رهاط

 سس ص6 .تسس

 ..ندلئاسم نالوا هشقانم فده. هدمالسا ند

 ةو كا

 خادال وا رک ها کل او ها ین نوت « تد ارو و نوناق دو ا

 ندزووب قرهلوا هلتروص قاق هنسهراداو فرضا دب

 نالوا فورعم كرلملکنا یتسمامایغوا همایش كنور

 5 تا رب نونا هدمالاساو ندتعب دل وا تان هنسرلت ورت

 روش و رلن دنا ی 2 نامان را

 ر وظنم یراق دل وا نکیز هدب اسب و كرلياكنا ال وا

 یرلتورت دال وا زا شر کا

 ها E SI رولم هل وا ملس 3 هسا

 نان نیکنزودرب a u رهظم ق ې  وط 2 3 ندانا قکنز

 هس كنبدق قعوط هرزوا قلوا یحال وا لوس كتابا

 . رده
» 

 رای ا "ر
 بس

 هلبا را ربغاو ساب نالوالصاج ندنزوم یرلماغوا هتمامضنا
 اس شا3 ر و كوس هدایز كأ

 0 تا رد دسته ك یراملسهشبلاح <

 هع ول ور نان وب داع هسر

 یعسطو یطسو ۵

 كح وکی شراق هنوناقو نروشود هنر ر یشادرق ییا هلا

ANE RE 

 راروبا وا اس ندوب كر )دی ا زا را

OB 
 كلور هعودو هسا

  2ا
  5ق وو نلیدو -

 رولوا تسانم تا فاطع ی

 راک فا  (oرکف

7 y هل ۱ هام رمس 

 دهم و رج هوخا هدایز ( 08 روا ؟ ذم نو هناو

 داحاوب م هت ر

 ر ولیوط رلشادرف نالوا ز وامن
 ی رالام ی ار اب هرزوا ۱ كعا تراحم

 یخ دودهبهالاسا تعلرش ¢ راز و OE كنا مق

 E ELL تا هک
 ت 3 ا

۰ 5 ۹ : 
 وس «تالاح وه ر و هرو دم نو اف

 ردو یرلکدهسلا

 ۰ ردق وب عنامز ده
ERTت  

 وا ى تور تب ا هنهات تح ل ا

 .ردشیلوادع حج ص قرەلوا طاغ ندهدافتسا نیمات هسیا



 قخا ناب

 رک
 ۱9۵ سر

 ار ولی هل وب a ترا

 یخدراىتخالاب هدردق یرلقدلوا قفتم راشد

 هسلا هدنردق قالخ ر

 هتفندکعا دی دشآ یالتخا كما روح هفاقا یرلن و

 : زاماراب هتدش رب

 ماسآ و ضرو و مداخ هور حیسوت تی وناق وب
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 ربع یسعا لس هحدع و صورعم هاحاع ہاتحا ۲ : 9 2
& 

 ردر اح

 E رم ر 0 2 سرخ اهدنا ۶ هحر 4 تورا 9 2 | ها مات 1

 ۰ ۶ | تیر تو
 زار راد هت واف د و ی دهدص وصخ ول ارت ملکنا

E ۱اس  
 1 هرک وعندق دلاق هددر سرب

 ۱۰۷۱ س هفیص

 .ردلملش دی وناق: وخ اقیرفاکو :توا.كلدشع امالکدا را

 هددناس مهس ر ن ردحح ر 2 وقعم باسا E ره ر هلب و وا م

 . رونملارا ۱ E كاد واي یلقاع كاالم 2

 1 کا 5 0 هکر ویلقاب هندیا
 ار ر یل راقج همارک | ان

 نوحاكعا ہدلای نم وش 3 یلاحوش نالواعبات هب قداصت

 دطفاس ندتمها یعاتم ریده تكیابیور واهتشا . نایاشلا

 2 ضفات هب ضرب یشداق هتسهب اتسرپ فراعم تانعدم

 یمقس کا كعا فداصت ۱ یوس لا كدالوا هدلاح وش

 ناعما ءوا هماصا نور اب هنلاعحا

 هات ون و تع رس لاک ون اد و

 ور م لداقم

۳ 

 كرهەداارع دىحوت كنور

 هصح بح وم یعاض

 هعشر ولو كنور هدنسهاس هبهالاسا تنارونیلیا عیرو 1

 ندغ یسعرا عسو ندربد تسدرب « یم ریلی ن کی ا و ندر هر و ندا

 دصتقمو دم یبهادر ندراشهدراق هکرربولا . رولوا

 قالطالاللع ندرلش هدراق ییعبهلبا لاتح وب هک و لاح ن وسل وا

 لفاع تاجر نعت ا ىلع هاسد وا رب دمو لفاع تا ر

 قرفر كوس ك هدنسه را- یسلوا

 ت و یوم فا
۷ 

 تروط جل . ردراو

 مد هات تر و هه هساا 9 عوقولا

 کن

eهللا قدر ,ط نانل وا 9 كيور ردردا ردق وا 5  
 ر رد

 ۶ 5 2 ا 2 ل 20 ض

 هدهراس هوحا ندنزو ییبک الناح ندماسها هعشرب

 دلرلشهدراق همالسا تئارو هکنوج . راربلسهدیا هدافتسا

 هس رب یر یرلنوا ق ۳ ورهفارب ۳ ن E نوع یمک

 2 2 ردشمهمریدنجوک ی

 ناسهلوا اتم هصح ندور كسار توا هیلکنا

 دم ٌ:دوخا دارودیارابجا و قب وشل هب یعاسم یرلشهدرق

 بج وم هلت مج یسع ۱2 فراعم و میانص قوج رب هند
 .ردراو یلاعحا قلوا رطاخ دراو ینحهلوا تانسح ودناوف

 تو 2 8 0 سس
 هکر ده یلوادع هدنقتح شد راقذلوس ڭا كن وناق و ءدلاح وا نکل

 هد مگ ؟روسدنا هرم یلدرح ندفراعم و مولعنوت كوا

 ماست هند رادا دی یدنک كنورت نوتب هکش درق لوس كا

 قوا اسعا كانا هدایز 1 در ا :دوخا هاتهح یس ول وا مزال

۳ ۳ N E O OT 



 9 قیاس رکو 1 رها تل

 فو سس 2
 رمو رح یرلشدرف نوت ا و كوس ندنورب

 اسما 5

 ها یرغوط
 هد هقا

 یسیر, چیه « نوا فراعم ب
 اقلطم ید سزا هلا ىا هاه 6 نواف | ۳ لس 7

 طب رفت و طارفا هن وم رب لمکم هتشبا : نوسلوا هقشاب ۳

 راندا باش هت وے ر یتنارو نوناق هرتلکنا نالوا

 ینوناقهرتلکنا رامد | وب ؛ یعرلر ومه وش ود یرلهط ونا

 هرطانم ها رلت وا یدرلهما وا فقاو هنن وناق هب رک هام ردق

 ه هله چاق رب ینمهعاادم تقو وا . یدزولوا یالوق كب 3 ۳ ۰ : 5 54 a ۹۰ ۳ اک
 تحاح 4 مس 34 هقشا 3 هلدریلسهدیا راصتخا 9 لیزر ردق

 : هکدلدبا رد هرزوا قمالاق

 زکسرویلیوس ینفجهلوا یدایدهتورت دییزت كنوناق وب
 دم ور نوناق وهل هسا دیا ماتو ضر ؛یدلوا هلب وب

 یوناق قعارا ددص هدشیه هک و ؟ ردم راو نوتاف

 زا 0 هلاک وش ۰ ردهاعرلا جاو مدقا اهد

 یدالوا نیم اهد ثنساباب یم 1 ندندالوا زوا كاباب

 تلا یدالوا هثازوا زار یمکو

 . زامهل وا هلا ؟ یریلس هلوا لقرف

 بابرا ا ردشماشا راق هنس ر ابا و له و یسهصحو قح

 درر 0 رو 2
 2 هلا هاب وا

 هرادا نح E نک هل | یرلبضعب ندواقحت سا

 و EE روس وشود یدک 5 ها 3 نیمکت ما

 هلصف كدا اها یصهفطو هلکمهعا مورع ندقاقحتسا

 یلامهثدلوا امدتعم و هعو رشم داور تاممدآ رب قرهلوا

 مس رب ندا دع هان ۶

 ردودنکو ا كنیزوک هدمهقالجا

 0 كوس یسعا فارساو قالقا

eهبمالساتنارو  ( o ( 
 سسو ءم هسر OS OS دیو ن و فر دل وا یساسا

 .نهلوا تئارو قلرط رب لدعا

 SS یرلهس را هک

 قالاط و تاحور ا

 كرلتىداق هدنم السا تفا

 یلس هدك. وا هکرولوا زا

 تاتو

 رهظم  هتقلخ

 ناس الصمم هدام و

 ناخر اد دلرلککرا ءرزوا ی

Eافر حانح ثککرارب توماشاب  

E 

 مس 4 ا ء

 هبا مو هیادب نوجا هل اع لیکسش

 ندنعادل و ا کک ر WEDA ماع «قراصعم ندیاباحا

 هراز داو

 هدرب ۰ ردیرللوا

 .ردقو یعوزل كهللام دو رد وا

af 2۰  
 . رد دنمضراطخار هد و كمخح عراشنوجم ایراد: اتا مح

 او ELD ES تایم اع هر یخ ےک تن

 لدهحم هدهماام فراصم a ندنف زا صم نام « اِ

 ءشادرف لوس رو ثاداو روک ذ ددلاح ره

eهنف رف شادراق  TTهد تمشق  

E 

 ..نوسع وا لح هنهغلام
 7 ِ هیلکل اپ

 ا درلغ ادراع نوع

 موکحو میان كنیرارناس قرەل قارب هندوخ یار كنیرب
 ا او ( نیتحارلایدحا لاو یزلعلوب هدلاح رب

 ا هتسا تكناسد تحاح هن . رداتفهد ندبلک نامرح

 كتارو لوصاو دواشادراق تلح و ا وال

 4ا و هجا . ردا قیدصل ناحو لدرا یتماقس

 تالوصاو هدتنارو نج کلا « نوجما نامز رب تقوم
 E هدهسلا رلرلسهنا و هدنهل

 نالوا باس هغم ربدزای هربقف ىح و الاغ . رلردیا ۳

 .یدیا یلعوا كوس كئاباب ر نکنز نالوا ه دن ابحت هدتاد

 لیدس دنا ربا ناح ¢ ن

 یرمص یفطصم شماه

 رشانم هاس هحسل هتده ِک EE E و ترا

 رد یل ا هجورب یراورس بیترت نالوب عوقو هدنمسق
 باوص اط رطس ةف

 وار وا ۳ وفا ۱
 کک ۳ بیس و دن ام رطس ی رب « «

 یبناوق نناوف
 ساکھ یسح# 4 « 2 ^ ۰ 2

 ی

 EN کا 6

۱5 E 



 قخاناب

 د رصع نارضح نیدشار یافلخ

 6 یرود مظعا قلدص ترضح )

 ییهمععامحا تد 9 « ی یهاادبح و < ماللسا نام ند

 ىدشمهلا روهط ق رەلو وا را یدصاقم ۳ راکفا داحا

 امورقرشهدنف رطرقرهلوا رواج هبرعلاةر زج هدنامزوا
NEک ۱  

 تم وخح هدنهح یک 1 لرو هطا ١ ( هططف ("

 روک هرصعوا رات ود و

 هرم کوش و توقف ۰ لوا لصاو هماعحترد یابضقا

 لو تاک
 شەر راو یر رايا كب شد ملت رلص و هح تاہم

 كتاب ده وه : e هرناساس

 ناکتزا : تار یالتا طقف . یدا

 ندنرلفدنل

 «ییآروطارب یا امورقرش .یدا نشع وطزو هلال حتما اتم

 رظن كنهفلتح تاموکح نالو هدنزاوج

 ۱ ۶ و سس ك4 ترف تک

 تار 9 یر اناو هل | ج ییحهلوا سردنم و

 هنس ور ررا را کش هامتسم تم 3 در هک ربا ی را ناه

 لط هبیلاها « شمقبح ندتعاطا رر هارو

 یدرلشملوا ردنا .

E UE 

 «ه_سامطد | تس دمر ون یدل وا ثعاب ا كرل د_صقم

 هموم لاوما ۳ ید وط رو ا تفرعمو عراتا

 .یدلکهلاحرب هحوتم هتعحر هب هسادتا راودا نامه هن رشل

 N E o هاش
۱ 2 
 كعب کے یدلر و لاسر | یرات مضح دفا

 نددوعمكارشاو ندتهولاراکنا یسا هاهحو یيدتااضتا

 « توعد هیهلادحونو یراب تاسا هللا یه و

 كرها ELLA ه هف رشا ی ال وط ندلاوحا ی ت

 لوق یدعوقحو ضیرحو قیوسشت هبهعاجا تدحو

 و راک« ربفس ندهلدامو دانع هدنص وصخ

 یهسدق» توعدو . یدلیا ناہ یموزل داحشا لوصح

 سس ۲

 راهم نالوا تیاده.

 ۱۰ س هفت

OEEبوسنم قرهالچشاب ندنسابرقا « ندنتریشع  

 یانبا اموت ہرکو ص هرابیع نوتوب هرکو ص هموقیتیدلوا
 ینیداواروک ذم E 7 ىدا لىمشآ هرشا

 « توعد لسلح سما نیهلبا م ما

 هع وق و هلب ر الکسا لا زوک ك كا كسرلتروص هتاکمو ههفاشم

 ههاود نالیروس تلاسر علب ینراق EE نک

 :یعاهوا یک ولرود هی دا وای غوط كناعدموشا

 ,هب هبعطق تان كجهدیات :اسنا هدیروص ردیاهلازا یتا

Eردشلروس اااهقح یهاک كرەىليا نارتقا : 

 «یرلناعذاولقع هجیلباجمکح( ةغلاملاةجحمل اهلل ف ) قحا

 ود هنس چوا یک هاهح و

 مقنهناحردو فونص ندنرظنهطقن یراناف عو تامولعم
 توس ۱393 .زوک هه یراقدنولو 2 رلناسنا نالوا

 تلاط ٤٠ شا عناوسو نالوا

 یراکح 5 دا

 ودشر

 مامها

 و
 قرص

 دشلوا یفاک هسراتاده لوصح

 رب تربح نایاش هدنف رظ هاسلک تدم توعد وشا

 .یدلوا تباحاو لوق رهظم ندفرط قوح ر هدنروص

 ۱۳۱۳ ترع"یسرتک ۱ تلتباحا باخصا نالوا
 كرابدنک یرادآ 1 500ل روص ر یسمندرانآ

 زارحا همهم تیرفظم هڪ هڪ ردا رش ین رلکح هدیا

 یدهلا روهظ هدنرووص AE هس س لئادفو ماوفا .

 ؛ تارفاتم نالوا و قرهلاوا ثوروم نددادحاو اآ

 لوح هه اا رلاقع « هعایحا ؛ رلقارتفا « هب :وخاو تم

 د رحش نالو : اع و وشن هدنسهم رب بول كرلت |

 سما یر, یه
 « هدهاح دمای

 . یدتسا

 واند دف ا تارع 2 هبط

E e ۱ o a 

 «تاساوم هاره «هظو اح یهللادودح «ترصن هب یهلانید

 ندنرلتلم مه تعر هتعافو فافک «تمرح هتققحو قح

 هدنصوصخ راثیاو حجر هب ا یهسمک ن زال وا

 مند 9 رلیدل و ۱ ردا هام هر تح سا هما ربخ

 وعراسب و )( نوهت و فورعلاب نومأت سان



 نوا کر مهارت .eel ا حر) و 9 ) تا رخل اف

 مناکولو ماع نورویو) رو هللا ن م اضف
 راودایادتبا كمالسا یلاثماو یسەلىلج م ادم (هصاصخ

 . یدیا شمنلف ءاس هتسرزوا

 هاهح و تلالد ید هعطف صوصت هدن_بهبهد

 ساسا وش همعامجا تابح

 كنهودب تاعاجوا نالوا شم ولو هدنلاح یشران | نامه
 یهتیدرتاکلم « هملع قرهقح ندننادانو لهح تاملط

 نادبغوط یرلمر ودنالاقتنا ههبقالخا تالاک هلا كرت

 .ردندهدقمتاض وه یک کی دابان شک ثكمالسانید هب یر وط

 هرزواینیدبل وا ضرع وش هدنهاتتلاسر لیلج دهع

 قیدصاا رکب ات رضح هفلخ نو همعاحا تلاح نایالشاب

 رد سا ماود سد هد تاو تای یامت هایضر

 هماعا توعد کا هحناک هتفالخ ماقم مظعا قلد ص

 ییا یی . یدسا انتعا هرشن ی

 ام ور نال و ناک ره هب رعاة ر زح ىلەمالسا نیدهاح

 بابرا یدلیا قوپ هترزوا یدودح یراتموکح سرافو
 ۰ رس ۰

 وا ةا راونا تولوا رهظم هب هرج تاح وتف داهح

 كهافرتاحردری ار هلکن و .یدالشابو راشت ای دهدرلهعطق

 هاب اه ماوقاونالوا ن لوا لصا وە: نا تاتهافسو ت : هشاهم

 یرلکدلبامانتعایت راتو ر هس رخ الإ ءطالتخ |مالسا لها

 كلامه یدل تیارس هراس هدس یالح اس لک

 یراق دلوا

 «هدنر ناف عهظفحم هنیدبادآ یراقدلواشل ا قلت ندنرلت

 ارا درک و لاک نه ی

 ترضح كلذعم یدروبدیا هظفاحم یلما یل رکف كجا

 هدنرزوا كرلنا هفلخ

 ءهماقا یهنیدرتاعش یدصقم

 . یدک ل راعافو فا همطع تو

 هاماعم قوت ا

 كويب كا بولوا رمعته رطان ر
 ندهظواح یە دجسم تادا

 ندنتعل رشءاضم :داح یدک "القا هابسح یلوا ترادع

 رولیا صا هاهجولوا هقلخ هدارکوص <« رویا فارحا

 قخا ناب

 ندنشدلوا حامو لالح هناعابابرا كنابطهک ولاح یدپا

 هناعاط و e هدلاوحا کا قحا .یدلکد لفات الصا

 نالوانورفل ارمخ هط وصح تغرد ا ن هلا لشن هعئام

SE EE قفاوم ینسهالثابندنامزو 

 ی
 هزل ىیرلتعسط و ۹ قالخا 3 ملس یر ا رطو كمالسال اھا

 رد سل ربح كا ك هما نور ۳ نامزوا توا

 «یسحىرد رای كقح و لدعیم هام تولوافا:ومیرلنادح و

 ماع خرات یدیا یرا كنبزوس ؛ینعم كنافعص و اره

 هلی وب تقو رب چیه یسبرب چیه كله رشب تایعح هکر ددهاش
 ردشمامهلوا كلام هب همقاللخ | هلضاف تاکلمهدنر وص ر مالغاص
 هدهریاس تافل ومو هدن ولعل ایامحا كس رلترمضح یلانغماما
 هج هماام تاص وصخ هدنسهرامالسا لها راتامزوا هکر دز تم

 یموزل ندللاوما ابنغا ارقف یدقو قایریغ E مم

 یحاص لام یٹراق کو ربا عفد >امتحا دف

 رارکشت هربقف هلقوس تیئون# کک هدننادج و
 یخاقرب هسیا یرلتیاعر ے9 وقح کب یدرربدعای

 اب هاب رامهمروک موزل کا یوعدهماقا هدر وضح

 بوصنم ند دا یرلت صح مظعا قلدص « رم ترشح

 EY ا یدیا یخاق رب

 ینیذنولو هدتفالخ لدج ماقمرکب و اترضح ردشمام ولوا

 رهظم هسلیا هج وت هو رطه سه و

 اوا قامرف بحاص مرتح و لکو كا كن همالسا

 تاسعح نالواتاح وتو

 ییدنولو دعاسم همعتنو هافر ولردیه یسهشاذ تورو

 هدیابوب < لا رابتخا یهناعناق تدم عضاوت اا

 : ردرشلوا ورم

 نم هلرلسال تهدم هدنراهقرا راشاط عرصم هد راشاب

 « نه كوم « بر فارشا

 یکهدنرارزوا هاب هتعاقو دهز راثا یرلکدلبا هدهاشم

 0 هبهالاتسا E نوتوب

 ناک هب ەفىلخ روضصح قرەلوا

 ددیسار روش, هردر رشم اكر ید رخام تم الاع ی زن باسا

 كنملسم راک | كك كن رات مضح هفیلخ رک هکر دنق دنایاش

 : ج راقو. اسطف  یرکعتافو>مصاعت نارط ی لا



 سا ناس

 7 هلو دیاشو ردشم هم هل | صیقس هردرب ندنرلتاممو

 هدولکندنحاوتو فارطایدیاهسا وا شل هعوقو همها و

 هتنرلیدنک اعطق عن وهافر باح انها هدهاشم یلاوحاو

 صدرا رو یا 2 اتش « هعرارافو یا عا ادتفا

 دارا و ندکدلدا اعا ههو تعس هک

 یسهعامحا دعاوق كرودوا ید هطخ كلبا کیدلیا

 دارا لصاو هجرت لام هلتهج ینددا وا ا 4عالخ

 وا
 ردسع و

 لو ی دعوا مدانوا ریل رحتاا رسند

 هد اب ون مدل | همتل و4 عو اا كرس یعل مدتسا

 یار و ناسح امر ؟ نارق هکراوردق وش فرعی رخ

 لسو هلع ل هللا یلص ریمعس ثرمضح

 هکر SE ۱ سان یا قدالک او و

 ی ناکرد یاب دا لر

 یاده لم ۸س

 یدک 1[

 اوقت یلاحرد یالعا كلقع
 نالوا یدعتو م راحود ی الوط نت ردروخو

eكنآ تولوا لا کو لا هدمدنع مع  

 تسدهقلخ دارهنکوک هنوف ٤ مرلا ندنمولظم هتل | ینةح

 لا .ردزکفضخ كا هدمرظن یخدیوق ناتاروا لواطت

 قل رطهلتعأتم همش ن ! ساب یا ۰ مربل | یقح كرىغندناا

 تعلاتم هتاده «هقح ا کد ندرلنالوا كلاس هاوه

 ردب ردمعم ۳ دم

 هدنروص یتیدوا نراقم هقح مهن ؛ مرا مت | ارجا .مرلیا

 یرعوط ربا فایر ندقفع مداح «یرکت وامع

 مرولیوس یروسو م راکو , م رسل ا یز کا قوس هلو

 ترقغم نوما و ےک ندنرلت رضح لایت قحو

CC» مرولید 

 هنکلو

 تلف اعلعو نانو هلع لص ىدا نسو نارق الر

 مک انآ ساتلااهما اوملعاف

 م ۹۳ تو دا تا ودق یاف دعا اما

 ۔زحعلا راو قار کلان

 ناو هح هلذخا ىح فعصل ایدنع 1

 6ئ ا ہکقعضا هد اهم کا انا اعا سانلااما ق

 تر ابا ناو ع عاف تتسحا اداف مدتع
 ا تی ف

 دم و عه

 مکل ویلهللارفغتساو اذه یلوق لوقا یوموق

۳ 

E eهلا « لئاووت » ندراسنوا  

 هع وق و«نیصح برح» هدنسارا (نژاموس) ندراجررح

 رار هلقمالوا یللب بولغم و بلا هدهبرامحو . 6

 . یدشود لوتقم و جورج قوح كب هد ندتهح کیا

 ثداح یبهعفو ( یرقظلا عید مو ) ]رو ندوب

 راحنلا ن تالام وس ( ك( یسوا رفط ونم ( هک یداوا

Nی  
EEروعهط یسهب داح ) عراف مول ( ا  

 ۱۳۱۱ دام ن د ) ندما کرانا: یدتنا

 هدنسهام 4 (نامعن نداعم) یرد كرات مهح

 ندراحنلاوس ی هداز ردار كنعا ةو مالع ۳ ِت

 یش نا لش ند ر یر

 تلط ید

 تلط وش

Eتال وَ ندنف رط < داعم  

 ادر یساطعا ةد ند كتاف ۶

 ؛ هدنسادنام وک خاداعم ؛ راسوا هده رزوا دز و

 قردلوا هدنادعم كل"( هاتنطالا نت صاع ) راحرزح

 رک او هاب اقم

 4 ماتخ هرح هلبرلالوا ی بو یتید

 ۱۳۱ وا وط ئام یالقع ارک وص

 داحا هدایز ندنتسامرف یررب تكتدافحا ردارب ا

 و مصخ كنب راک ا اشا

 كلوتقمو بولغم كرلىجرر حس

 نده ر ج وب

 نا ولو یوحتس ر

 یعحالوا تک ر هبالقاع یسه) رئس و۲ تعو اتم رای وهم

 ها كرودیا دقع هدهاعمر هدلو ولو رایدریدشال رارق

 رایدنک هناردارب نامز
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 ماع 2 (ریمسهعقو) نالوا بورح لوا یدلوا فالتخا

 مو ) کو کرا هب رح رب کی ۵ یح زود

 . رەد ( بطاح برح ) دوخاب ( یسهمقو ربا

 ا ) نیا را

 اد زارا قو دام راکم نم 8 هدنوا - یدا ت
 ا 5 ۱ ۳

 نک رشالود هدسشراح هلبا

 كیذعم.رب یهدنمان ترا ن.دیزب

 جش رب ناتووب رفا

 ( ندرل ہجر زخ

 لعام راب هنفرطهفرا كصخ شوا « یدوهم ر هاش وشت

 E یدشمشقلاف هبا زسا قران وقود

 ہد بطاح ت اراهطا هبطاخ توق ناک ندا
 یترساحتم هسرزوا روا وش داع تسرفاسم

 5 یدتا علت

 . یدلوا ندنناح لباقم هبهحقوش یندای

 راک | لع تترافاس لید 2 ۶ تارا )

 هرزوا قلو ۳ ةطأ و ىد كروز

 بجوم ینانغربق و قلنغراد هسزالوا چه یهلداحم و
 طرض و دیفک هاسندراهفطل نالوا فطل هلتهح یتیداوا

 دە اد

 یلتف كندو

 صحت 5

 ندرلسوا ندنکیدهم» رک ها, ةد هما تست کمردل وا

 یطاح ةلباقم ( ثرالا نا ) نایود

 ENE یسازح كزواح بطاح

ETهد يدار اف یا ااا  

 ك (لمشالا كاساانب یضخ )۰ . یدنالفایا

 هدنسادناموف كن ( یضاساناممن نو و رابچ رج

 هدنرسج ( ثراسا نب مدر ) قرهلوا

 راح

 بوشالبشراف
 یدّتسا هغ رزح هد هلن اعم هح 3 رایدش و روا

 ) 29 ( هدنسهبحأت ) حف ) ا ندوب

 کیا هکرلیدتبا عاقیا هبراحم ر هدنکوا كراود نلیند

 حور هدنراحما یتح ۰ شلاغوح كبد یافلت كفرط

 . ىد لارا نایالوا

 هزارگ نت رد

 ی داوم یال وتروق بوق راۋا
 یراناحاق ردو هتفووا رلیدصاب مدع

 3 ولم كيدح رب هناعاس ن a ی ۳

 ٤ رابحر زح

 نکا بقعا ردق

 نالوا یی

SESEها اد كنب رایوک  

 رایدامروط اوز

 ۱۳ رب نیو یاس یمراروف فا ریص
 یرابجرزخ هلا موجمرب ندنلسق هناحویذم تکر حك رەنود

 ع وقو اکو ص ندوو رلیداراف یهب را بوتروکسوب

 . رایدلکبلاغ هراجرزخ هدنسهعفو ( سر اموب ) نالو
 او یدعبام

 یولولارهاط

 رب ناوم قرت

 ردج رتمو ست اب ر

 سس ی راح ES روصو دا نوت 0 تا

 و هال رز وص یا تم دوور «یعسط نوناق

 ٤ كعا س اهج وتم EEGs دور اه 3 رس

 نوت الراوو یرعودەبالھاو لالحا «هدابا مدع :یر ۹

۳ 

 هناح تکرح نالوعوقو یرضود هلماکت ؛ یقرت
 نایرح نالوا رنه هب هلاحتسا وانو هسلا یی اقم.هن ادعاص

 . ردهن اطراه

 نالوا ید ا اک روا تاضک یک نان وکم

Eتملا جرخو تملا نم یلا رخ » «یهلباقتم تک ر  

 تمکح نیدح «هصقن ادب والا صا تام »لب |یللج مظن«یج ا نم

 ررکت ءخخ_رات » یککیدتبا ریسفتو ح رش لزوک كی رق

 «ردعبطصا ر ردقح ءتومو تابح رد راع ندناع وفو

 و نالوا یراح هدناق ولخم ق ا والکا هدیراژوس

Eزینت ؛  
 طوه دوخاب « هاماکتو دوش ا لا ر

 1 . زعا مازاتسا یهجوتو رس یرعود هطاطحاو

 دا را تروصو لاح هقشابرب هدتعاسیه یک هدار ان رزم

 تیحددص اا مکح هل عااد یر نکا

 - ردندهمرال یا هراتعا رظن یهلاغ



 قحا ناب

 یراتا هناق رم تک حج یاحااو وا کا كل ر ؛الثه

 را تشک کج « هنناح كتلم وا هسرولواد وشم

 3 بو مک دلم :کنوح .زرودیآ مکح هنن وم

 هاسسهعماح تهج لند دوخای « ناسلاپ ء نطواب « سای

 یکناهیه هکر دعو كنهناسنا دارفاشع الغابهنی رکیدکی
 رثا وا « هسلوا لحتم طاطحا ايو قرت رثا هدندرف رب

 هج وق کلصن .ردیا تیارس ام ردتهدهدارفا ع و هابتعسط

 كنيسیر وبس رك وچ وک ندیاعقومذخ |هدن رانکكنهیفسرپ

 هدتققح هدهسل وا كردم ريغ هل رعاشم | یهاظ ردقهن ره ؛ هاس

 نالمو تلق رب بساتم هابصخش ه هعف ییدسا فقوت

 ینیدشوق هدنس قرهل واترطفیاضتقم كن هبرمش تله

 تحماود : 9 ۰ هبناح تارت
 رهظم هن ادزلت یافتسا و 9 ر

 ل رغول اا2 (سجهرزواقلوا
 IE ةو قرهتلاغوح یورثو ا

 اتم ور 7 هلر رامعا تاک قرار 1

 لاصح لج رد
Gz ۰ 

 كما لماکت و رخافمو

Eر دیر رابع  

 د س 4 هر زوا قلوا قلعتم ور 6 ۳

 ه دهن وا ندهساق تاحو ناسا هد وا او اهد لگارت

 سه زر نان و میام یسدوحوم كن هب دم رس تابحرب کت

 یاحوا هرزوا تاسحو تر مس قروهلوا لماح یهبط

 كدهداعاو ثعل « ند بابرا لو . رد یاعت هز زعم

 1 راتسل ایر ام طو را رددفتعم هحسات د وخاپ 6 هنع وفو

 هی او ل اج دای رب

 ماتها هه رات

 کلای راناسناط یتقح روم یتعسط

 1 1 وص قلا هراشعا رظن ی رهظم

 . راردبا

 كاابقرت 0 هسرولوا یعون یذاه نه « ناسنا

E 

 . هلوا لئاح هناکرحو منع شی بااث عنامر, هداراب اس

 یریکدید عبط زج كنیرخأتم ضعب عنام رب 1
 ؛ ردق هکر دقوش

 زا و هل ن وا نار ندک ۱ یس ودنا

 . ردم وشم دادم سا دوخاب « موتح ردو

 ۱۰۱۷۷۲ —- هل

 بت ور کالا یل دهس | همداصم هلا ش و ر ۳

 نکل ۰ رولوا نت هاو 0

 SC مان یعدق « هطاطحا ی

 داد اسا

 ردا اه هاف

 < نۇ تاربثأت هدهیناسنا میابط ا

 هه قر . رردنوتوا یهصخش تیرح و ا مزاول

 کا رب . ردیا لیوح لفت ییعبط
 ییدتا ابا ندن ا هسلوا كحلبدیا لاصبا هتعفر یاحرب

 روس ها تالات شات 5

 ؛یطاطحاو ىق گرت و یهددسآ اح نوش كناسنا

 هدلباههدود تکرح نالوا لصحتم هلبا ضابقلا و عافدنا

 یللاور

 لم نالوا

 دا نادا ریلس هل وا حسضو و یصوت

 ۳۱ نون ندنرظن هطف كارداو تکرح هدنناعن

 OST وش راک هارد دا ییدلوا زحاع اهد

 لب ف 6 هع وهف باقر « یدک تساز ند ارح ۲

 .رالشاب کعا لثک و ی

 « راهم | نم «رلعام ییدط « یوحر IE هاکشس نکرد

 هطاطحا لد هاماکت و و

 ام توا هدست یسعسط دادعتساو

 . رول وا رام و سونام .راقح

 : را وط رو

 ا ات رهظم هام هرشورخ كناسنا هتسبا

 ربخ كیاسنا هرزوا یتیلدنا و ولتم هدع رکنارق تكلذک

 ینیدلوا دراو هدرا « كن السبا هرشو

 لد
 ؛ رخ » هرزوآ

 E تكتمالک « ردط ون ص هربح لید ؟ مش 6

 1 یس ۹خ دلم

 هدشتبن مه «ردهروک هتمش «تمعن» اک ج

 برح هدنسرا تواقش هلیاتداعس «رولوا لصاح مانع

 ردراو لاو م

 سک نالوا ناب تققح

 ءشدنا تفاع «ندتسصم یلدا غوا لفاع ؛

 هدمه ندنندصم یدنکر ه هسلآ

 2 نح ندنرازوس « ووا E هقشاب

 .ردشفلوا هداراودصق تققحو

 عافدنا كناسنا رو وا ميفنمندهدورسم تققحوب

EL قم 6 ترنم e دوق یرلداناق Ec 

 فا



NEاع اد یتکر ح ومزع هج وهدم  

 ضو رعم ه هما نع 9 هعسط ناوم اب .ردلاسهب قرت

 .ردم وکحهب هب O رخ هسااشلوا لتحم نزاون «شااق

 مداتصاوصخ نادا ول اها نو

 هلعەلقعء SCE نعههح و e شم اهل ع هست «لقع

 ل ت ۱ .رولوا رحم هلال و مد رز

 یطرفم :قلاس دام و یس هساا یمسق لدم كرات

 ردکلهم و تکرح
 كرات « دادبتسا نانلو ندنعناوم لتوق لا كنقرت

 تلم ر کناه 7 کردا دوت

 "یداو لوب نالساصهسشلاح

 هدنحا یتط رفم مىق و

 هه رحضو تلاطع ر یلئدش فیللاوزو وا ها وا یراح

 ازور یر کرج هدهسناو هعاوحا تا توت

 : زاشارب یثر هنمان تداعس و قود و

 تروکوز ا كتلم سن هسا راتالوا التم کو

 . زدمسق

 باستک !یتشنعم مھ هنادلمق هدن ری کک مک راد تک وز
 هح رد وا ؛ راتالوا سو امسال دادا مایار یہا

 ةطقن قالخاوكاردا ةي وس رل را . زامل وب ت وق و لاح كج هدا

 نکل .رارونا وب هدهکر درب تسپ كب رک الال هدندن راظن

 هناعالم هناکراع فن“ و نالوا مجرت نایاش هه

 اناقر هح وج یراهرتم تلا هو ز دکل

 هو رص تان | وح نایاشد هساکیا ¢ هسلکیا هدا تاسهح راب

 كداشرا بابر ۱

 هناققشم .هناعالم تباخ یرلت و ؛ هفظو نشود هته هدهع

 ردراشمعادبا هبیشآرب لزوک هن رانتهزکپ

 شماقمهسرل 7 رزوا ها یح كما ماع و هی رت هدلاج رب

 هل راق ان رط دراع) ا یلهح و دادم سا در حص نالوا

 ۲ ردك ج یفر هانروص قع و

 مرام سم

8 

 قحا نایب

 ردشع وقوا هد زمق فر « ییا مور »

 صرلهسردم

 هیضق سرادم حالصا هدناع وبطم فتا

 رولردیافداصت هرلهلاقم وا

7 ۳ ۳ 2 

 هققح تاششت نالوعوفو نوحما یالصا نع رله رده

 هدرلهرص 2

 زاردو رودهدنقح یسامانتعم

 ۱9 دا NE دام ها ات
 ردشلا

 مولعءدنرهسردم رادکسا كرکو مافلرک هدنداعسرد

 هدنروعوا سرادمحالصاهلبا ی اناا هنسا ر دلت تا د دح

 نالینآ
 َ ٍ مس 2 ۰.

 رد رح لاق 7 هنج ه هلب ریا قولاح كب هدف راعم سما

 ینلدل واهدص وصح مكرم مك زم له وطخ ثالبا

 دعا سوخت رود ندا ماود هن روسک زوتوا

 نوجمآ ییدلدیا وزرا یسلوا راکفالارونم كتلم دارفا
 ناف عو ع عین قلا نم واشر آ کن هدننکم تم وکح
 زدعلوا عقاو هرمسزاهم نالوا

 و خرات ۳۲۵ هنس طابش ۱۷ كانسهزغ رضع یکی

 یسهمانرس « نرلهسردم » هدنسهخس یورو ۷۱

 مورا ال حرهسردم هدهلاقم رب نوزوا ن

 هلوصح E 0 نزدقدنل ها ث تگ لبح ر ندنحالصا

 نایدا ج € رد دنا

 صوت و نابمرد راهراج ماط رب نوچ | یسعوا عضو ص 1 ر ا واط نل ۱ هر

 یبدلوا یحاص تب نسح كندنا ررح هد اب ول

 ضعب قرهلوا یسهحش قلرسفوقو رار هلقملسشالک |

 َ روش وا فداصت هدهسرلاطخ

 راهسردم كتيالو عوج سالح هن ۱ نک : الم

 قبقدت كنسرلهراج تاحالصا « ینیدلا هتقد رظن یسهللسم

 هر وکو كتسه و لطف ییدلیا لکشت هسملع تاه و ۱

 تا . رولیدیا رکذ ینیدمهلوا قفوم هغي یش رب ردق

 , زاده حک

 را رد همت تست اتع تع اد ات بل

 نداملع رکفلارونم یک ییدیدنلرصع یکی طق . یدرو

 ۳ ع رک ۱ ع

 یتسهاتسم راهسردم تبالو یم وع



6 
Eو  

 دلریدتسا کشت همه تبه وانالوا قح

 وسقه زارف وا سار هاکعا لد شاخ لس الو و
 مون

 ندة۔ءاغعل اسان تو اس مر نوجا

ِ 3 ۵ 
 نوک وک سس وب و GO ر نده ع گلاب راسرد یه وواو یا لکشا تھر

3 2 ۴ E 
RAEN A تک اا رغج تا۔تاإير « هخر بوشات تزانع 

  5 Eوک

 ۰ روس هبص و یی - ما یلاخدا هما عر, هد كن

 ام یح .یدر لشعا رب ده

9 : 1 
 نمههبهاع لاح ر نایرا 2 ىە كندا تموجح

 7 ا تعااع رک یرلء زاحوت

 9 2 تر ra د

 .یدرلشمامهاب ینر هةشن ندقمالاعا نا نیم ای رهس هل وا

 0 ی او مادعار ۳ هجا ا e 9 قاف وا اربر
CC aأ ي  

 7 یدرلر وناس یقح یتکجەدا ل | چ د وم

 طاطحا 0 و و 1

 ناه صاع لاحر .یدلدا صلح لد E یک ال

 رود ا لدکشت راع هلا ف

 سس . رلب ا تک 9 رص هرات وف راو هنحالصا كرل هسر

E -۳  
 EEL لم ES هرز وا یخ

 هسه وه كنىد واسریمشا

 6 اللصا تام رادم مدّعم ی

 ۰ یدیاراو هدهمانحا

 ول وش راقهسهء اد یزاصم كس ردتل اراد یو وه ؛املع
 ر

e AT 1ا  
 تو ولوا بصع ندنف رط وخ ناقاخ هل وا د روا قلوا

  a 1 OTتک ۳
 یدرنس ول فاأقوا اط 5 نلیدا رود هب هام ه رخ الاپ :

 ۱۰۷ تک هفیص

 كفراعم تادراو هدتالو یعو۶ سلح هدربنوک ون
r EREكدليا راختسا یغیدلوا هد رکود خیس د یر ل دم ر : 

 قوجرب توامم جانم هدراضع راسو هد نرش : 2 2 !اضف ربا

 ۰ رد مس۹مس یراةحهبمروس 2 ی رھ هد تاس A E ل لر

 هراحر ا نوح ا سرادم E ع

۲ 5 ٍ 

 اعطف هنب رلاصحتسم قح 2 رلردنوا صسردم هرز وا قلوا

 رار هلباهصوت ی رلمهلدا لیدو لع كره دا تیاحر

 هد ( ڭةح هم های یشاو نس » هرلیدنا سردم

  i ETلوف نسح یئددح هر ردنا دامعا ۱۳ ETEو 1 1 8

 . رویدا نام رد ی راک هام هد ا

 a - دنک وی راغدلوا رور ددح دا ساملع e و

 لود یددح «قرهناداآ . هسرلپ ییداکمزال كرم ردا

 تا ت ©

 و هه ضحس نعم
 ح

 دل نمرلهحاوخ راه اتش قم وو ا

 * زالو رب هدنرابلق نالوا هرو كاب هللا هند تال

 2 وک د توو هل هددادب دا نام

 رح هلشاعم شوع ۱۵۰ ابو 6۰

1 

۷ 

 ههر ولر د مهدت راققس شه وح هلا ى رهط وا بطا ر

 ناشی اح

 ك ر

 ها روس یر کی كف دالوا

 ردکد ۳۰

۷ 
 یرد الاناف

5 ۱ 
 ۰ هه رهحا وح

 سرادمحالصا دساملع زامالشابرالاشاب ت رح رود

E)ء رلکدتسا فرصن لوح" ۳۳ رھا  
 یر 2 2 ر

 هرلما عور تامادقای

 دهج یرلکدتیا نوا

 وو یراقدلوا رور قرتو ددح اباد كع هندو هسلع

۱ 



 دالایلاو ی رلکد# اق ] هبعحش تعةنمر,چیههدروعوا

 یس نع رصع يا دعام ندو .ردمف ک نام ای ریاکح هم لب |

 هصح 4۸ہزا دا باح . یدسر اا را و ا را۹ ردم

 ا :ا تنواعم هر رو ردم بات ن ردفز

 ضصەطو تاج هیتر ۳ 17 ردسعمو قح كب و

 نرل ەس ردم ن دنا لیکش ەس مر رثومو یلتعفنم كىنو

 .ردىلم رت و ؟تادراو رب لک كج هدیال اب! قش ەنەم اد قفراصم

 ردحالصا اتع یسه كرل هس رده دوج وم هدنایال و

 یدت شبایه هلحالصا كن هبردم جات هد شناس کا

 مالسالاخش نالوا نمد اع عج سم یدوصخ و .

 راک تفدرظن كن سهلع ِ سرد هاب را رح یدتا

 ررلیا صر 9

 تارنالسهمالسا هبملع تعم

 یسهرادا ته ی الو

8 

 ۲ یا فب رش نت نسدس «

 و رداّفطصحا رج یهز دا لا

 و رداک تخ مارآ یاح و دن ۳9

 9 ردالءل اق ود لو هرزوا ضرا حطس هح رک ۱

 و رداحتا دالام هکلوا ڪڪ یو وک ثالبخد

 دارت ناقاص « « و ردادخ بو ى دا

 ۲ ول ردافطصم ماه ر رت لا ۱ هاب ۳ «

 هدتفد ناب قلاقح در فرشر یاح و

 هدفا رش رد>حح ص هرومعم تا تققح

 هد تر ناکدادلد هل نوح رد وا

 مس هب هدتعفر ساقم مک رث رب ندهبمک هپ

 قحا نایب

 « ,دنفشح ء رد هاکباوخ تاب ل تسح »

 ۷9 را یا سرع د وف «

 لصاف الب هدّساتسا ردنا سا رلکلم

Eلماح سو هلاد یهاموا ردشاوا  

 یاب e زو کوا برای دادهلا نوح ی

 لطاع یممشج افا, ندتسدق كاخ صوف

 لئاز مدع رود یدلوا ند و رب ثلک اخ و »

 « و ردا وت نمشح تادوح وم یدحا ندا »

 ران ۳ كاتشم عاب یهحور رهطم

 رک, اب لاخ ی رخ ناح ندبا نعلاسرف

 ردک اح هجوا نفد ا هکه نق ارضح وا

 دک الدرر لش یوا و الفرخ توا

 8 هدکلف «

 » 9 رداض ور ون حبلطم 3 روح ردنلیدنق كنا

 ا اح هنتس مالا !اباپ ون

 ههللا راولاب مدامد یعاط هلیا باق صولخ

 لوا هلیاکفا لد نسا قوس دارت عب

 ههاح نالوا لاعلالاعوا هدمد كغیدلوا بارش

 ههاش لوا ده بو هلا لهناندم تالص

 » ههاکرد وب ) ىا SE بدا تاعا »

 « وب رداسا اک هس و ردناسدق فاطم »

 یولولارهاط

 از
 ۱: نیس اور هردو قلقا ىلع ماما مالک

 لیلقااب عنقاو باقلاىغ نك
 مت نم ساق تلطت الو تم

 دوما عور قزرال نكتال

 االغ ق
EEE EEیسهجر ۷  



 4>نلاس

 E توت ون هل |

 ۱ کف

 همنسف تعانفو

 نسالوا تشم یاورب هدلد

 ۱ وال ردلفاک هقزر

 یول ول ا رهاط

۷ 

 ص رفاسم مرتع

 9 لکشتم هدا واز 9

 تعحقرهلوا هنف مشكسدفا اقوا اما رمت یحاح ندمالاسا

 نودهمو ندنساخعا یتعم نایدا ق

 یا اص یاح
  MTص4 ع ۰ ۰ ۰

E E داال ارام رفا سم هدتفاض و شا هدر 

 همالاسا هلع تعم و یرات ر صح یدنف ادعس خش ندنماتب 2 ۹ 1 مک : 2 ۶ 2:

 تا ارت اما » نوف وم ولعو ماللسا ن د» ویمارکیاضعا
 ت

 مقسم طا رصو ك ییح لع رک

 ات یدنا بیدا فرشا یح تک یسهم ربخ

 ۳ 3 رک ۰ ا. فا
 اقواامایرمع یحاح ززعم اسم هداتنا و : ردرشع و

 و 2 ی هح 2 REE ت و ةطل رب صو عل تاغ قرهلوا هح زلکنا ۱ یدنا

 اب ع
 i یراتسما بحاص ص ەت نع و شما دارا ر وم

 ردشع و هل اقم هدل ردنف رظ یدفا ممصاع ییطصم ین وم

 وطن ه۱ دواد دح الاد ع ندنرلر رح نهب نع

 یم مص تباع كرديا اھا یتسهفطو ار دیدم

 مدارا ظفاح یاما

ECك  
 GED ف 1 دو ڪڪ لدو

 ع ۰ 2 ِ |=

 لاع هناحاوق و الو تمساح ج

 یربصح یینطصم ضرب رک رس و E ںد راد وسم ۰ ۰ 2 ی

 9 ر رم 5 سم ند دو ط ل دنا
5 1 

 ورە وا توالت فل رش رشع رر

 صف 7 ل هدهباسول

 رغطن [۱]

 و هاتهح کیدا

 دات اا یدل دیو ھەل نع

 ۰ ردخمامهلب دبا حرد ۵ ص4

 ۱۰۸۱ هغي

 و حنش 6 ناسا و نیک

 ماتا یسمهلبا غسلب یاعدییدلیا دار اقرهلوا هراعلا

 و ام .هردتشلوا

 ناوخا يهداننوبا ژو شمویدسا دف یا

 هب همهالتسا ةمملع تعه

 ارو السو 55

 یقیلبت لردا دعو

 اضق نلک هنشاب ك ( مادقا )

 تحموق « یسهخسن نوک یلاص كنسهزغ مادقا

 یواح قاداس نالو ها قبال هلهج ورب چه هدنفح برع

 رشن یهلاقم رب نايزا هاساضما ( دماح لالخ )

 لبطعت راجود قحطقفو فساتلاعم یالوط ندا
 یردل وا

 یعوا لوق یاح هب هلاقمرب هاب وب تسرلن وتس مادقا

 را 5 ناغطزب هدی ایوتح هلاقمو
3 ۱ 

 54 هناسنالاو NEN a كجا 2ع

 تقد مدعرب 0

 تایدورض هج
 ا ا توک هح

 ۱۳و کما ضرع یز

 منم تب یونس ها نیک شا

 ینداوا ندروما

 ۹ | رب ده بام ۱ مص نع.

 کا حد

 ار ندناح یالع تیک كسالس

 هوا كنتاح ردنم سهل نع 1 تارب رج نالوادراو قردل وا

 E ۳ هر هی كاج هک یبم «تسش

 ررلبا ناس رادتعالارعم کت تا



e yg TT 
TEE aaa AE کس ی < Tamara na یوم جورج ama 

 E هنس ترام ۸ ف و ۱۳۲/۸ هنس لالاعیبر ٩ ی یتریا رازا
 : FIFE aaتو جت تا تب CAIN TIES En aa ¥ err جد مدل هم شام تل 1 ت

 ردیراکفا رشان كتهبمالسا ةملع تعج

 ۳ ا ا ا
 ا باول ا ند راماعس رد زبحم اف ند ماع رد زبح اف

 ريم یلسدلک وعجم داق و ىف عم لوساتسا

 ی ربص نطصم مصاع ینطصم

 < رہ کک سے یو

 تاحردنم

 یدنفا اقوااما رم یحاح مزار SIT ER ROC هک ایم ةيدولوم

 | یدحزب زعلادبع سعد ص دنها ت ابحت ۱۱ لک |هیلع تاتناکدیس

 فطاع 13 و صاع ییطصم هنعامجالاوحا هدعرصع یا رضح نیدشا ریافلخ

 یولو )سه اطیچ رم .یدعسیشیمضان . . تواادعب وتوم یس هیفلع تعج E E دنقس رتادهدارحا

 ردشویع ۱ یسهخس

 (ردرار هل رحاا هتسو )فن رحا وا

 : نوجا هبتحا کالا :نوجاتایالوو لوتاتسا

 ناف ۲ ۰ ۶ شورغ 1۰ يلهتسرب

 1 i SO 9 ۰ نا قلا

 ۵ هرات راق

 رونل وااحر یسماملنا و هدکل زسشاعر قره هرابتعا رظن ینیدنل 9 سادا جرد هب وس ثیداحا و هغ رک تایا هب الاقم E در

OS E 

 تدار ۳

 ا
 رات وا می و دادم هعرطم

 ات /
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 ۳ نع هالات زی
۰ ۱ 

0 
 اد

 7-۳ ج چ ڪڪ ج ج

 : ردە نع قلهتفه و ا 6 فدا 6 ید روئلوا 2 یا دازاب

 رے ج ج ج

E ۳ n 
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 ) ک یو ترصضح دا وم ِ ۳
 ل و

 زمش دلوایهابم هلک اردافرش ؛ « قلاناس»

 هلبرادفرش ةدیدعلاثما كنىهانتىلاسر یسدق دلوم

 فاطلا یرالوا نیعلاررف كمالسا لها نوو

 هنبرلتراق مرتحم هلیسهیمتم ةعیرذ ینع ندایربک
 ۲ ربا تاکربت ص

 تدالو یایع AEA تالش هط

 تاداعس ا و رمل | )تام به

 تا ازا نانا ۳ ۳ هل

 تھام اب | ا | ده ا

 درط وول هسروا

 ناشورمس بولح هکشاپ فرش رادید

 تريح هتساقص یس هل روروط هدکشراف

  S7 u 2 1 2ك ۷ )

 تک اوکو كالفا « لکد كالم فنص كب
 تالا رکا سیدقت یناش ء نوک لاع به

 اماع 6 جرات یفصو رویا لر

 تداهش .هدهلا تولا کتسدق

 یدبرطو قاوذا رتسکح اقص دسر

Eتمرحرب كدام هرزوا راج  

 قاوذا هڪ یتشم هدوس نوت یددومشم

 توارطو ضرب یحد مسوم یدیا ناس

 اص وصخ یناحطا "یداو ادخ یدشملف

 تنح روآ كشر هللا تاض و ولرد سه

 كللوا هدنخاص نوه تادآ

 باسر نلاشحر رب 6 رىم ردى لوا



 قحا نایب

Eیدعوط هلبا ارم هف راخ  

 تعلطوا یک ترا رویم
 لاطلاق ییهعس كلف باش یدنالح

 و اه
 درج وت همغن ردق هشع ناه یدلکو ب

 تراطش و ق وش همز ناهح یدل وط به

 كيربت یدالیا امو ضرا ی رکیدکی
 تعاسوایدت|صایناع یخ د قلاخ

 یدل وکو د هدرامنص « یدنوس رلهدکشن |

 هب وقیدریو عزهو فوخ « بهم یایژور

 تلاللح ناهرب هڪ E مھ

 I نیا لا

 تابضف < صوصخح هنرضح یدیا یلاح یه

 یدروروط ه دن داعس ار فطل ار

 تقافر هساک هبورت کر یدرلبا

 یمررت داوشح « یمن اب عاضوا
 ترس یدل شمول هلا 6 تدنما

 یتسح هعل « یرظنیه یدیارلیا بذج

 تک ناش هتساشاع یدزاگ وط

 ىلا راونا ندا ل هدنهجو

 تل الد 0 هتسدق ی هدنعط

 «یتداوا » رارسا رهظم هشوا « لصاح

 تیاده جام ریهر « لس لب رس

 ییح تدحو هلا ۳ بوروس ناعدا

 تققح « هد وابص 0 رده یدشملس

 او تب ES درون را

 تداسع رصح ىدا رلیا ناه ههللا

 یدرومس نام ها ات

 تیدحاروت « هملاع ردە ا

 كمطع قالخ تدحو یتقح

 اک هناا یدابا هلا تح ك

 ینم نار ا « ,ناته نواق

 O هد نو

 یدرورویبآ ساوا غملبت هليا نرق
 تلادعفس هسا هدنتسد یدبا ل واسم

 یالضو كارشا هيام به یدلیا علق

 تااهجورفک هئس نوتب یدلواعفر

 هتح هطش یا بوعش یدتا قوس

 تسصعو قافش هدرالد یدعوف چسه

 احا یدلیا ون رسزا ناه یابند

 تجرثعاب ب ولوا ین وباع ف رشا
 را

 تداعسو برای هراز, لکد یمیقاک

 یزورو دلاردا كدلوا هن هلکفطل

 OS عید هثشیا مدول دج ا
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 تعارض لامور هبهدس لوا هلا ادا

 هناسصرعل اعیفش یالعم 9 لوا

 تحن ضرع لق هللا صالخا یکم لق

 مدام نیسم

e ی 

 [*] ےظعت ضرع

 وب ردانهر سدقمر هدتفرعم لسس

 وب رداوشب ر نالوا داحشا ردصم هحالف

 تسدق لاب ردهدنناض وه رود كيوب

 ونردافطصم رب نالوا نود هند اه

 ر دال « ردافصم « رداکنع ء ردالعم

 و رداتج ر نیلیا عح یولع نو
aھ  Eادهاندنفرط یدنفا يدحم زت زعلادبع یوعم یه رت ااا ی  

 + رد ول وا
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 هدنلللح تاد بودا عج وکو ود:تالاک

 ۳ ی یی اعح و ردال وا تو هو

 ردالوم راونا هقرغ هدنسهح لج

 و رداسا ضف جات رمس هلی | ضد صف و

 هدنض وف هار زدهوطخ رب ی تاو

 و ردالتحا 2 یادو هل وس

 ۶ مچ

 مع هبا نیسناو شکعا هدا چک

 و رداضرب سدقم ردمطاعا روس درح

 نابردنیمالا حور رنک شید
 رد ال برف یا 1 ك

 و ردالعلا رو ناغوط ا 2

 و ردالحا ببر E هنر ۱

 EN هدمها ب اح ردسدقا صرف 1 ندید

 و ردایر 0 صاخ باح ردسدقم

 هالا لها هله هنادوا ۳3 هد رز تب رولوا

 ر 3 ردانفضاأ هاشداب دفا 7 ےس

 و ردادنر هاقشاع اد وه ندنخ

 نر هلعس هج وم 6 4> وه تست ضو

 ورداض یوهال لیدق هنناهاوخ اض

 لف كصاخ ضم رادهلعش دمت اي كالم د

 وب ردادت ر هنم ردزجاع دع ( یدح ) وب ۳ > ےھ

 هنوق ۳۲۲ هنس لوا زوناک اد ی ات

 قحا نايب

 هدب رصع یارضح نیدشار یافلخ

 هعامحا لاوحا

 یرود قرافلارم ترح

۱ 
 هلاتم

 ندا نیز یتاه هصاماب .ندهلاقم اوا ندنوب

 لاذع ا هح ردە كمالاسا ناهید نددش دص دز

 هظحالم رب قفواكب ینیدلوا تطوره جو هت هب

 ۰ روح و ربده هنللح ترجح ۰ راقحهن ادم هلا

 لدع تابح وم TT ار اطخ هتماهلب | ادصرت كک و

 نالعا ینکحهدبا اقناندیدع و طظ تاضتقم .افا یقحو

 یرلع ولو هدنیهاظم كتماهدنروص ییدلبا زاحما یدعو

 یا ا راطحا ی را دست لر ر دق شالخ 1 ییم و زا

 . رویدیا ناب یوحو

 رودوب : هقوراف ترضح لالج رود هک یدمش

 . یدالشاب هغهشال هقشاب هعامحا تالا هدلحعم و دوعسم

 رادتاهلاعای 0 ؛ه السا تا ودنالوا تا ساب ی را

 ES ته ل « قاریفا تن ۰ یدلبا

 مود نالوا رومشم هلا توادع هدن ی. هفاتحم لئاهو

 عضاو ٤ 2 د بحاص هدتاید هیات ن برع ج

 دم تهر E IEE | دیشم « تموکح نیناوف

 لئات E چھ ا . یدنکهنلاح هل ضاف تىم رب

 اک ل دار هدهجرد يدل وا

 هعماح یراکدلیا كرادت ء«هنسامس تابح یراکدتا زار حا

 هدلاع ؛ روسدیا گر هلتعرس هدلاح یدل وا یی كب هلم

 ثداح تكہظع تلقا رب

 فا اک یه ی کین E نوس یراق هتل ود کیو تب هماطعم

 تان هبمالاسا هعماح

 کت ع ٤ یغجەلوا

 یدروسدنا ار هل ر وط ھه

 توطس طباور ٍ یادل و هاش تعا كتم وف داحا , توو ییدلیا

 امورو سراذ نالوا رواح RT قرهلوا ندنتاباحما

TT roe ی 



 قحا نا

 تموکجع.. یدلدبا زار تاعوق هع هاش دا اح

 یتنعاس ر رم.نیلیاهظوا < 2 وشی رد هنس یخ كن همناساس

 یرانادناموق لوس كا كرلتل ود و

 ۔اربعا امور قرش .یدالشاب هیاحتا هنفارطا هقرشد الب

 .یدلواتارخ « یدلقس

 همه هروح ید رص م هام ۰ یه روس ثانغا روط

 .یدلاف هدنشا تسشخ و فوخ هاس a :یدرف

 اداع شع ون وا

 هلن راسا

 یترح یانعم ؛ لاها ءدتاود ییا ون

 . یدشمشال ا هنس هشم | کو لغ كناسور

 شمالاق یداععاو قولو هنصحش ضد ۶ لقا فولأم

 ر سس

 هبا مالسا

 دهم تک E ییاذ لالقتسا هدنناحو

 لها هدنسهدیش هع تاحوتف ؛ ماوقا و

 ندنناضتقم هند توق طق» . یدلیا طالتخا هرورضلاپ

 هللروص ر تیرح بح هدنرلناف ثمالدا قرلوا

 ME EE كیاد نالوا نینم ۇمل ا رىما ی درون اتاق

 E هد شرب یناهیم و زاربا

 3 یدرل نمکح ی ۱ چ هس ر سم یس

 تشخشدا ؟ ىدا یجردیا لربت هلاوحا یکو یراهفلح

 هعفر ءورذ كن هفلخ :یلاھا 1 ردسارو یتهح فطا كا

 یسمشود همظطعا هعمحو و یا لزبت ندعضاوت

 ی.هقا خاو همد تناکم و وراق ترضح هدراهشاوزرآ

 یدیا زالوا دعاسم کوب ًاصطق

 « نالوا فقاو هلاوحا وب ل جازتماو طالتخا

 SEE هددج ماوقا نایالغاب ES ندترح تذل

 نوتنوت ندراغامد . یدشاوا كلام هه زاب

 ىرلار ا لاامتسا نالوات یا سر

 اداع . هغلو اع و وشن هن EE .هفع ولوا سرع قارا

 ر ارح 9

 کلرد ,هفعایوایراهش وش ود تیرحنال وا

 ماوقا كنمالسا رفط « كع یالمسا

 دیا مادعا

 . یدالسشاب

 ؛رلپ ولعمو . یدتا نیم یییدلوا تمعلرب هدنقح هب ولغم

 تلم هرزواقلوا نارد .رایدنازوا ی رللاه هما اق هک هناعت

 داروا ید هر هلن اقم نسح یرلکدروک

AL فہ 

 یواسم هر ا صا ەدە م وگ فوقحو 4 ی رلودلوا ندهاسنا

 رلبدالک 1

 ىلغوا ]¥[ كسلاو

 ندا روح ی 7 ندرلبرمعم ی رلفدنا 9

 هور ونه هتم نوحا قح قاقحا

 هتل وسمو اص SES تلح هر هقلح روصح یعبدنل وا

 اد یا را كە 0 تو 5 ریدر و ی٤ل ا

 :رلبد شاب م :الک |

 یراکدتناحتف هدبولوا تاحوتو

 ترم ار 5
7 5 

 یلاک 2 هر ینبدل واز اح مدنح وصح

 رهظم ؛برع بیم موق
 < 21 ۹ a عام

ESیس دم را | یتا ¢ ید رس  

 E ل 2 طر مساواهد E ES تی هما

 . یدالک E یرللوا

 نوعا ىلوق كتسدم < كنراضح هدرلنا طقف

 یر ثلاسهب یعامجا

 یربا و ناو .تقلج نو هرسو رج

 لسسء توعد و قوس هغا روق ندنوابعو لهح تاعلط

 - دلوا شعاسا هما تعیرش نابلیا تیاده هیاوض

 <« كلت لقع . یداکد دوح وم هام رر هقشل ندنرلف

 هرزوا تربصب لاکو هدنتلا یسهراداو قوس كعوق عرش

 ندنناکرحو تاداع كماوقا یراقدنا

 E TGC ید اتکا تا
 . رابدالشابهلوق و دیلقت

 كنل امستسا هدنايرام قرلوا انعم كا و یشرب هحرایدنک ,

 ون هدنناتانم یردلوا

 یرانالوا ساتمو لوقعم طة

 هده رح سیا ANE SISE یداوف

 .یدلوا ی تعا لود یاصوصخ زات نالیروک ی یفانم

 نموتوقنم متمطتساام مملاودعاو)؛ناشلا میظع نارق اناذ
 نم ن رخا و ؟ودعو هالاودع هب نوبهرت لا طابر

 نامرف وا هلیا هنب تایا راس و یسهللج تيا (مهنود

 ندکعا هلباقم هلام هت وق هسادوصقم ندنوب ردهدقمروس

 «یدنرابع

 ا ا مظنت هیداهج روما

 نوح اهمال ىا تما رظن یرلتهح هراداو . یدلا هتقد

 ندرع» هاهدو ندماب تاعا « لاو هدر

 . یدا یرلتمضح هنعیاعتالایضر صاعلاس ورمع



 ناوید . یدلدیا ذاحتا رات ادبم ؛ ترجم هلیلج هنس

 نر ومام ےس و ~~ طظ تایالو سسأت تاود
 ۳ تم 2 تس ِ

 فارسا « تاّصاصح هقاقحتسا

 .یدنلوا

 بابرا <« ناخ | هق رفتم

 : یدلدا

 زواح هیلاها قوقح « ریرقو سسأت - ا

 رتک هع وقو

 عض و ا ال وح ا
 ت 2

 ناعت تلود فراصم قردل وا هدازآ ندرذمو

 ن زمسقه وا عا اه | ررض خەتل ودهن زح 6 لری

 رھ e . یدنولوا سساتو

 یدک تفر وب نار

ERاتعولام یاب هدا  

 یدالشاب کمک رو منو هافد ق وحزآ . یدلوا

 ۳ ا
 ۳ هدنسهطت یه هدتسهش ول

 اهد | نغو و تایرا ۰
ِ 7 

 تی همالاسا هو هسور ڭكتوووا هورتوب <« مسو طه
1 

 ۳9 فرز یه E شب
2۸ 

 ندداصتفاو طسوتور ۰ سم اماقح

 E E E كلادتغاوش 5 ایا

 كراناملسمکهدنامز لوا یر : ردراو یدس ییا هحیلشاب

 6 یجاها

 قمامریدشدل | هتهافن ی لاا كنهفاخ ترضح یرکید

 هحالک هناا دهح رد کا ۲

 هر رام یهبمالاسا نیدهاح ؛ هلع گ

E :ےک  
 ق هدەلماعم قو ههعرش

Ccردىمادفا  

 9 ا صح

AS 
ra ۰ - “1  

 E راحود تاک اس ا هر ندنراف داط و

 هب E هلسوفروف قلوا هلسو هنسلوا تلاطعو

 لکد 4 زعاهدعاسم

 نی راماشای
 هدرلرهشاداع هدافصو تهافس یارس

 ندتهج رب ؛ نعرو نادیم هاب هنیراتماقا <
 قوس هب هعطو رو د هح دیا ماعا E هفظو

 رارحا ثاتم وک هسزخ

 راث ذخا كنه ولغم لامو كلا فرص هتکلم

 راک وا یر تو ا درا هتموحشنالوا لک

 ۰ یدردیا

 هاو اد هتساس ساقه هح I یدردا
 G4 E 2 5 ب5 ر ۳

 طقا تاک یهسرع تما ید یسر ندرانا

 هک اتساو لح هاسسرپ y چسههش دبا ب

 قحا نات

 تیہناو تقلا هللا هبعامحا دعاوق نانلوو هدنسهفلتخ

 هقارتفا و قاقش بولوا دوحوم هدنراتلح  كمردتا

 ترح ناما كعا هلازا یترلههعاد تسصع نرو تببس

 ۰ یدیا قملف لوغشم هلابرض و

 ا هوس کنه رم تسانس برع

 راددناف كلویوب كوو ؛ یدرک
 ۱۳ ا هراد راهتسک هحرلنولم

Esی راکدلکه دا هظواح یر ن نده وا كسرلف وحر ندرلت  

 لر هبماس لر هاب

 ABE A ری هدنسهرا مالسا لها

 ا

 ند س هع اا لاوح ۱

 . یدناراق

 هارهبمتسباكره هتسزا هلط اب تادقتعم ضعب

 نامز زآ
EISتاصوصخ ثامالاسال اها  

 یر ندنناسا تا ماتا هب هفت تهادم هده داقتعا

 هدهشد روما . یدسا روهظ رلتعدب ولرد ولرد قرهلوا

 راف هدایزتلا اوه و تعدب

 تسانتم هللا فقرو نالک هلوصح هاتعرس هدر . ردشعا

 ه ید هدنرود هتسانع یافلخ هع تلود هلع رس ر

DAكلم كر تحصح  

 .ردراو راستسیا كعا یا هرزواقلوا اطخر هدناساس

 یهطق یا و هتشنا

 ۳۳۳ ا ڭغا هک دوو نملآسم طق
 .رددنعل نده رکش

 د كمالسا یدیا هتسانوا شم رک و

 قلعم هی آ سا شا دوخای و قح هلاق دود یراشسا

 ۳ ست و مدیا وف ارز

 . یدقحهل و

 عنام ءروذحم نالوا رک د یسیرب چیه ندرلنوب

 E سا تعس و رشت ات ابو دید هقش ندقدلوا

 هدهمظع روما یکوب هدر .یدیا مزلتسم لاق كوس

 ندلا نامرو

 لباق یسفالتو كرادت اهدرب كلا ارکوص ندقدلرحاق
 1۴ نالفا دعاسم هناتومو تاارحا

 لاصحتسا تقف ومهدهح ردنولطم یخدهسل واو ینیدمهلوا

 راج نوئسش نالوا تبا هلسهبحشرات لاثما کیدمهلیدیا
EESندت دمو تراضح باسا مالتسالالنف . 

 روهط ندنسهمعالاسا لاها



 حل ا نایب

 هلدسح یرافلو هری ندفراعم یدلو وا «قازوا

 تها را اصطقهدنرظن ۶ا ماوقانالوارواح هنیرایدنک

 دارم ترضحو كرديا داحتآ ةتيرزوامالسا هلك . یدلکد

 کیا هعالشاب هناحوتف « هداهج قرهلوا هدنسادناموق

 ت رطح E یبهتسایسو هب E لاحر كتا ود رواحم

 تا ارحا یهدهکلف رینادت «هرکسع تابقوس كرم
 صفا RE یدلشالک آ یایناتس و

 ندا تایحا ی هبلاوتم تاق وم ۲ یدو لو

 هرات صحت لات وح دوادمکح یری لا اا

 روما كران « ىع هتمادارفا .یتعاطاو صالخا یشراق

 فالام :رادمجز هاب ول . ینطاصم و

 بحاص اليا توق «هلیالع «بلاغ هدرا ماوقا رلتها نالزا

 ردتفد ۹ اسا نسج

 یرلت رمّشح م او مالک هصالخ رواب

 یییدنل و 9 ۱ ی زونه همالسا تاود هدننامز

 رهظم هلتعرسرب تربحنایاش هدنف رط هلق تدم هدلاح

 ردشلوا التعا و قو

 را و یدعبأم

 لس

 ردعلوا دراو ندنسهبملع تعج كالس

 ملح یل رف ودمس هحسا ۳ VV ڭكمىقتسم طا رمح

 قباطم هعقاو :ییهلاقم نالبزاپ ر ادهدانجا هلسىاضما تبان

 ندزمغدل و یواحیادافا ناملوا قیالهدنقح ماللسا یاماعو

 : قدامایالک | ولرد ۳ ین رب رح دصقم

 : کروسد یدنفا تبات ملح

 بودیا عولط هدکلرب هليا داهتجا هیمالسا تابقرت »

 رابدا ها دیش نالوا ی ا تفرع هو

 Ce رویدا روهظ قرهلوا 3 تگ

 دانسا و فطعهدامجا ار یر را دا باسا مر نکل

0 EOR 

 یتساعداوب كن هلاقم ررحم ندا
 عمو یيدتاماود هددامحا تالسم انسهبمالاسا تموکح

 را ها ی

 زرللاسهدیا رکدینغیدنل ون یندن لاحیمههام ز هذه ةلااهمفام

 ررح و هدقمر وط هد زمشابیاب هکر دهدومشم تققح جو

 یتعلدل وا رصناار صف ردقه هدهقطنم تاک اج تن هلاقم

 EEE ی

 کر
 ق 19

 هدرا صاکنوج .یدلرپا ندر رم

 هو 3 ندا طب ر ی یا یی هر دام وو

 وہد را رج هل

 راتالوقوح ب «

 . یدشلک هلاح 2 كاج هاش د قو انداع هده ونعم

 E هچراپ وا نالوا یارب < ر رط اد ا ۳ 1 حرا | نال | 21 1
 CE هتشلا هىمالاسا تلاع یر : ی

 » یدشود هر |

 ندتهالج رب ۲م ین 2 دفا توا

 ه ا طم» .یدلوا e هی كل هسور قرولب ریآ

 ارکنهاش «تلس کو رک سرور و را رظن فطع

 یوم داهتجا رب نوکوب هدزمس هتشيا . ردیدامجا كی
 زکسروهتساا:قلوا فار اک | هلکع وروک

 راکنایاکما هدنناذ دح كداهنحا ندمارک یاملعهد رب
 نالوا روطسم هدنلم زکلای .ردقو درف ر چنه ندیا

 ۱ ردیا باجشا زکمروس هظحالم هدیطئارش
 قاناس

 ندنساوا یلاباق كنواقوا ءدامجا كرت هدمالسا هققطا

 مطقنمهلمعاطقا كناوذ راح یوم توت هتشد

 هدامحا باب هانهح ییدلوا ترامع و هدلاح ر

 . رادع موزلیب یتاکش دایره ن ۵ کوب ر ادهتدودسم

 ینمهمقف تانودم ناریدلودیاهح هناخستک ؛ زب یللاوز

 . زمشمامایوفوایللقع مدا زعرب چه انتاسا الب زونه

 | باسنک !یهمزال تام ولعمهدزمشهامات وق وا

 نداوهدابهدزب ET ا نده ر 5

 فرص نیرسکم

 هتشا . زروبسا قمارح حص هتنابلع همدق 2 داہحا



 هک -تس ۸

 ام ییسح رحم طوس و کت دا ا هد رع ص

 ا
 روت وا .مهدیا رد د قرهلوا ا E تانک و ندا لیکس دلح

 ترال هم
 

 طرح سه اد او کاخ ید
2 

ec ۱ ۱ 5 £ ۰ ۰  

 تك هملع هن رح ول ناتل و ىلام ىا تاال وقعم و

 ردات هلا ؛تراصحسا

 كنەعساوتام ولعم نا وب هدهد ها اع تان ودم یک و هتشنا
2 

 ندالوا لصاو هاسهتیر هج رد قلوا یدلقمتالامرب زونه

 ر لصا یتحاتحاو رادتفا ییمقف داما د دک

 مجاز مايا لو اكا مز ر هلع اس .رروماس هدیآ سح هلا

 نوح ا لاک اىن ەملع ر رصقا ول

 ة> هلوا

r ق 

 “أا
 مننا اح

۰ “ 

 یدنفا رم یجاح

 ً 5 ۱ 4 هیملع تعم فو را
 2 ا ا والا رعد ر مس

E۲  

 ا

 عفوم ییلدنل و یدندا رم همااراشم 5 Î | ع

 یاح نلیریو هد ز راکرید كيهبمالسا

 تفاعسم فا

 هنس ر تسد و كرەلکح های یس واق نولاص ندمارتحا

 هه را هانطخ تم یتلدلوا

 :ردعل ادارا هحریلکنای ی

 مظع صور ا
0 

 ا قطن زمجیدلیادع و یحرد

 مدت كرد یداقواامای رع یحاح یامن وب اژ یعدنک ن»

 یشراق هراتخو هح وت ۳ ا .ھر ویدا

 : مام هلو روس نوحا رکشت

 سد کد

 همصدش یراهح وت وت ن

 4ع دا : مردنا یا

 . مر رل

 یراق هزمتنعه « هام

 ا ی ۶ کل
۱ 

 لنامع ¢ ردوو تحاحڳ EI 2 2 ند مکیدتکه غ رش ج ح

 ك ارب وار ہر رلردن ولو هدایت هد اپ 2 یرله نغ

 تا ضورع راش و رب لارا
 م رول هتس

۳ 
 یعب 5 یرد د۸. ۰ ۲ رول

 اد هه اد و هنعاحا

EEنت  

 یعاسمفقو هکلورلبااعاد اروبا یریندنامزیتیدلوت روق

 كنه رضاح تددم ز زمع اس موديح لو هدل 3 E روس دنا

 3 ردتكعا قسمت هدا واز ی راتهح لا

 چ

 قلا ناب

 E 0 مدقم UR ىللا ندن ون ىل لوا اهد

 ندایوروا هاب دصعمهدافتسا ند زم داغ نالوا یثراقهب هرضاح

 رک ید ولوا ن طب ادتبا ۰ یدلک راز وتسن

 رلکحهریو تاحر کی ؛حوررب کی هزمتلم رار

 لاحر هعالشاب کرل و و راو

 ك زهلاهاهکن وح 3 محو یسهحش كنون را

 .یدالشاب لا شر فحم «هکمشنکد یهحورلاوحا

 « زمتعاحش « زمتیلم مزب هسرولوا كجهدیا ماودوب رکا

 می فو اود

۱ 

 زمالم

 ردق> هلوا وج مهمه و 3 هصوصخم یقاصوا قوحرب اهرد

 تابه مر یش یر ,اکدر هتک, همان ) ند ( كرل ر وسام و

 ۰ رد ردم و یانم 5 زمام یاه و تا رح ۰ ه نه هبعاج> |

 هاسهطاو ه راب ناک و ندو رط ردند ۳

EK El. 

 زامدا

 رایدالشاینکم روح را هه رتن اد كلغ

Eول تاح  

 كرديا وج یزمتیلم 2 کلب « لکد نوا كما شح

E E SE 

 كج هدباهلا زا ِ را سم یهداتوات تموکحت

 ناي رمس و 1 یدتالسو هبایسا

 رلروتعا و یزمهر مر 5 اےک

 هنرزواكوا ..

 -روسم هیرروا ت

 یدلاق هلو تدمر و یداس یسهقرآ كرل

SSRج  
E>زکمولعم هدر اوا هس 2۰ ندو -  

 تب رح و یتسا رمد کک ۰ یداکهدوح و بالقانالوا

 ج ره هسرزوا توب . یدتیا ررقت هلماع

 . یدلوا هداشک ضرلواق مس هرز واه یک یتیدلوا

 :رایدشالاح قوح كيرلدو .یدالشاب e رلرت وسلم

 هرلد ود یههر ونم تاقط نروک ل | 6 5 نکل

 تا صا 6 یدمرتس و aE یور نامرر جم

 وج وم نایدا زر 7 اذهح ۰ یدمر و لوح

 ندعفد یو مضاح تسدم 8  قدالاق لاک نا 2

 ۳ رضا لاوحا راما دردن

 . یدرل !روشل ول هدناقفد هدنفح راسد

 هارو نوجا ییقع هدام و هبصحش ععانم ماط و

aia 



 قلا ناب

 ف نددرمضاح 9 میش 2 ا EE مر
 كرار ودام نصا رقد ضعل نوح ا ه زاب ردقه یه . رد رتهحت

 لوصر قبقح هدو هدهسلا نا لوق ید ید

 ندیدامجابتحا «ردیونعم یادغرب نیداکنوح :زاملییاص

 یزعونعمجانتحا هزب . ردم | نیمات ییونعم جانتحا هدایز

 تایح مز کی شرب هلیوا .یدمزال یشرب تاج هدیانیمطآ
 مرز نوستاشاپ هدروټ رب هدرز « دسج ینه وم

 یدناو هزا هنمرلحور مر . نوسمرودلوا

 یسایتحا اکو مه
۱ 

 یزعایونعم

 . نوسرو تاحوپ

 لاحر هکنوح
 یشراق هن و متاح

 ردد

 تا دم ثاماوع 9 ما رکا ب زعلود

 . رارومولو كانشیدنا ندتنالباع نالوا

 ۰ ندنضمد لقت تابوروا :ندض وب لم

 ٤ جالعرب یک ی و !وسشود ه زاحرب . یر دنامز یخ

 ندملوا ۷ 4 صو :GS ا اودر کک

 باپ 2 نواژ ٤ مرنشاد راز E نوسلبا بایاهر

 جالعو E مکح اعط نیا

 نوتب هکلبو نوجا مر
 و اودو ٤

 ردنرابع ند« نیدر ورع وط ١

 نایالواید هکنوح .ردقو حالف هراح هقشاب نوح اراتام

 . ضەدا ماود تامر

 تر یک و ت 5

 ین ؛اه موو ۰ مزال د

 مالعا ت

 تود هبد ؟ر

 نا هر ید - کر دغا هقف دن

 ا. مع و ا
 دیسکناه )تر

 هد وج وم نایدا ؟نید

 قعاوم د رشا ِترطق

 هک كدر

 ند هسراو ںدرب ناک قفاوم كا هتناج دلزمتلم

 دارف تباہ هدا هدا ارحا تاقهدت .قدالشاپ

 ۰ ردم | لبلج

 ؟ردنیدرن قه اوم كا نوحا رل لاواز ماللسا نيد ندەت

 «یسهیلصاقیاقح «یسهساسا ماکحا كنلاعنیدوب کن وج

 مزب یسهبضام هفت تاحفص « ی رات كتتما مالساوبو

 تعط «هنت ر طف تكاسواژ

 مردیآ ربشب یزس . کم

 .رش ود نوغب وا كب هيا

 E اکو سا مر ردقفاوم

 ےک سو تست موج ست سس

 هناشا |مظع هللا نالوا یتبقح دحاو یرلترمشح وداقم

 هدهن « یزیسوبج وفوقه « کلیدی . روریدیا هدحس

 مظعم « زم رخفم جانرس مر
 نالوار

 | بقل ۳ رد لا هل ال یک مزبو

 رو متد صد هد ربع

 رد ااننودجح بن . یر صح ودا قم زمهاشدا

 ندد کا رل لان

 3 ا .یدر ار م یهللانال وار و کا هه

 لو یر « یمرسوهفوف « یر دوب . راند وت وا

 EE و هلسع ۰ هزل دنا هسا یدمش ۰ راندسا

 نوت . مدلوا فرشم هللا مالسا فرشن | یدلیا طلت

 مزال .ردا ناعل تیهالسا روت د داف نوت «هدعدوحوم

 هانواژ هلاءاشنا یدمش . مدتیا اتا هد یک اققدن شک
 وب 3 ا

 « الع و ى تاردع نود 5 هام روس “4 هامل زمته رک

 [ رشد | . خح هش لاح همار)اسا ا یرلترضح وداقیم |
4 ِ ۱ ۳ 

 س
 لو لاک یرلهتزغ و ا کله یراباتد

 هد ی رم ٠ رس۹ شا . رودلا بقع هاتفد
 و 2 ۰ د

 ییلاعنیدو اتر هک ا لاح تققح .

 (ا ل وسرد هللاالاهلال) وداقم د
 ردقج هب و قوا

 و
 یکردند ا بقعا یوا لح نویاژ نوت

 ردقوا ءروس هدايزك یوا تلمنوت هکنوح [ رلغبقاا]

 یرات صح وداق هنا قایتشا لاک هکر اردن اتعاطاو تم رج

 ر رهتسلا قمالکا 5 رلپ وهن 3 راباپهب

 را ردنا

 بقع ىلا وجا نو

 EEE AN EC مر ها

 یدبا و یدام لصاح ینماش

 هقشاب ندمالسا ند یهراح ثحهدا

 ء ی رها  یرمسام

 نامأت ی اره داعش

 ز هم ر ی هدر چه « هدندر چیه

 راراک ادو صضعل ندرلنامسم ردق هن یدمش رکا

 رمشن لعفل اب تو هاته رز ۱ رابتخا ردقه انوار 0 قرهقح

 هدرلاروا تسمالسا ندف وحاهد کک تا همالزبا

 یدر را ها ماع

 اعم e هسمک ر ند نمر اشاد راق نم وم -ردقهب



 هارو س ۰

 3 قدشنلاح A یدالوا زیهر هز هدںولک

 قوت كدتا ققدن یتسهساسا ماکحاو یحرات كمالسا

 .یدساقوس یز |S شوعارد ین یلاع نيدو هدیهلا

 عقوم كزس هکراو تاوذ قوچ رب هداینوپاژ [ راشبقلا ]
 زا فجا یه کرک هضرات تاضتع

 0 نکا هاب ول

 هرشن ییلج ند و هداروا هتشلا یتسمهمول دیا

 رم

 یزکیارفج

 EE . ررویلیب یا هجرد كوص
 تاسناتف

 یدرولک ورلبا ندنسمام ولو رصنع رب قجههیلاح

 قجهشللاح هدروغاوبفرص هداروا یدمش هکمادام طقف
EE 7نع هللا ءاشنا ىا یدّسا تيد وح وم  

 سا و ر یوف تی .تاسام یهدنهارا ترق

 | راشدقلا ] رد یا

 صا یعس « ردیا نیما یه مش تداعس تممالسا

 یه و حاص دارا قیودر « رر یلمشلاح ۰ ردبا

 7 نا واتشب تجار تجار انا « ر لعا سما

 2 A ندملط 6 قماشاب تخار و

 هاطباور تك سدقم ند ون

 3 هشلاح هلکل رب

 یساسا 5 یدح هلون

 لا ق رهنالغاب هر ی

 5 رلکح هدا س هد | ا رز

 تقو وا . ردقحالوا یرلوب

 . زفجهیاشای هاشیاسا و نما لاک هدنسی رج اتلاسمو حلص

 لاک تقو وا

 زیکجهدیا
 ۰ یک تا رشت هدهما وفا

 لو صو یجرب كتيمج ابا یداینوپاژ هتشیا

 روو ندناهح نوت تفووا

 اھا ینههسد سا وا هاب | تحاسسسا

 نا ها راختفا لاک یزمللج ند تقو وا «

 . ردو یسوررا

 وب هکمرکسشنمو نون قوچ « راست قوچ ن
 هصاخاب «مدلوا رهظم هراهحوت ردقوب

 تافتلا و هدول نسح ر ردوو ندنو 9 تعم مریخ و

 .مکج هریدم همّلم نوت همدک همتکلم . مدرول 1

 و هدر یه ودمنح اس

 نالینازوا یرعوط هیابوباژ ندمهمالسا م هاءاس ناو

 قحا نا

 هط او ن هقاتصاا نوحا هثاصم هلرامااسنویاژ یرالا

 یهداینوباژ هکمکجهدیا حر ینوش ندزسزکلا .غجلوا

 .زکسهاع وتوا نداعد نامزر, چسه یز کی راش ا

 | رلناملسم نوساشپ ]
 رک رک هک

 :نوسل وا ل ورادبان زکتکلع «هدنززک د وجو «نوزوا

 ( راشبقل ا )

 هکم ردنا 3 ندقح بانح اءادو یدممش

 یساوح قطن كندنا صاع یقطصم

 | كدهلکید هلتنونغو رکش:لاک یزنکیرلبلاع قطن »
 لاما هزب یتسابح ے رات كناسوباژ ًافطا هدنرلادتباقاعن

 .هالبوط هلقمردش؛راق رادلح قوحرب . زکیدلوا

 غ يىللا ینهصالخ كناموعم زمذجةیم

 . زردیا

 فرطر یرلتد نالوا یراح یرتدهوا هدابنوناژ

 رارنوسبم داطر هرزوا كعارش ییلناتسرخ كردیا

 كتموکح هحستنلابو یشیدنولوب هدناهوشت هبیلاها كرهلک
 ۳ اید رو حاضبا یغیدلاق روبح هعنم یتوب

 زال نوجا رلذاسنا

 كما عد ییهبسوم رب کک رام هساسا یيدتیا لو

 . رد قح كتموکح و 6 ردقفاوم هتموکح تسابس هتسلا

 و رور ییدتبا هظفاحم «تمحج رب

 یرب ده وا طو رد دصراصح نالوا م

 ۲ ردم وت ناححر هحور هدارا ۳۳

 یرکفتمالسا .ردرتاح یناحج رو تمالسا هتشيا

 ناهه . رددنتسم هراساسا یولع . ردمقتسم فر

 ینیدنولو موق کناهره « تیعج ییاهرم <
 رب یواح ینهیولع تاساسا هلبوب كرديا درج ندداقتعا

 رهاظنوحم ذوق .

 .ردکو یب كب یتقثوم یونعم هلی هسمیلپا

 دش
 رج

 ردحاتح اکو و «ردیلقح هدلوف ید

 قل راک ادقرب

 .ردیا نامات هد ی هب ورخا تداعس هقشاب نده وند تداعس

 لوق یتمالسا كموقرب نیبتققح یک نوپاژ هیلع ءانب
 . ردلاکرب مدیا هب راکحهدبا



 قحا ناب
 ا ا ا تب ی تک

 ا حاضیا یغبدل وا همهم هطارر كد

 قوح كب نوا طبر هنیررب قرشی_ هدناهج توۋا
 نا :رددوح وم طلاور «ردهطبارر تموف ‹ «ردهطاارر

 ها | هبعسط دودح رات و a ردهطلاررب رمهذع 6 بسا

 قحا ۰

 نالوا

 زامهقمح یراشبط نددودحو ناسنا .رددودح

 تلاساک | یدودج كنوا ؛ردقو یدودح كند

 هللاتمه یر ,اکح هدیا فّرص هدیامآ وا" تنها ءدلرشا دارفا

 ردشخا روهط ند رعأاة ره رج 3 تیهالاسا ۰ رد بسانتم

 ردشمهعا تیامک هەوا هعط وا ۳ وص هنس ۵ طو

 ههعسط دودحو . ردشعا راثما هتناعطق نوت كناهح

 لاکكناهذا «عسوتو راشتنآ تعرسوب

 رک یرلبا هنر را ندر دعاسم هل وق هلن وہس

 لوقیوب هبلاع راک هلا

 يدتاذ و وه یارحا هدایزكب هدهب هام تسابس

 .ردشمالوا موکح

 : رک دا تمدح اکو و

 كنید

 بوسم هدایوروا تح .ردورغ وطكب .یدلوروم دارا

 الطب كند یرلقدلوا

 هدرندوا امر نوا هظفاص یظاور کءدنتسارآ

 و قعاوم هناا کک ی هلاق

 ینلدلوا یعولعم ثهاح مالسا ند

 ردلکد سقم ههر اس

 دارا ام قوحر ند اداقتعای

 نایدا هرزوا

 اناا مشق رب ا دو و

 فرح رار هاقلوا یوامس هدیمسفر 6 ردلکد یوا

 .ردح وسموب

 صاوا نوحا قمالک | یمالسانید .ردلیلجنیدرب راده

 ردصاک ثكعا قق ییماکحاو

 هنماتیهبورخاو هب وسد دا ماللسانید

 سما هلا مالنا ند.

 تااسرو هبهلا تدادجو ؟ رويدا

 هب یس راخ للل د هللا نشا هبهقالخ |. مراکم. «تیناحندملظ»

 ثتمالسا

 0 ۰ ےح
 3 یادصا تن

 ناسناهبا قفدت یرلنوب هل هسالوا علطم

 دا مکح هعادلوا یهلا نید

 ه قرت هقشابرب ارکوص ندنزارحا تیرح كنان و اژ

 ردوغوط تبا وب .یدلروس ناببینیدنوط زو ورغوط

 موکح هرغ هدنناروصتو راکفا یتح « هدنلوق « هدنلعف

 ۱۰۹۱ س هقیص

 ریلس هما وا رّوصت تاق وم یکه هدهب رشل دارفا

 تسرس هدنناروصت « هدنراکفا تمار یناهیه

 شا وا هدهارشم قرت زا هدّتلم وا هسرولوا

E CIESنکا قرهلوا ترد هه ومر و  

 كلام هنف رش هاقو ندللخو هظفاع ی رات ص وش نالوا

 I با

 ردا ارا

 یتاارحا نوحا یمالک ا ینماکحا كمالسا ند

 یسح رب كن هبماللسا تام وکح زمشدلوا روح هقفد

 ندیا مک یارجا هدنسهبهذ راودا كمالسا بولوا

 ڭم کد كنام رک ضع :

 ییدلوایتهوکح مالسا

 ردیرود ندشار یافلخ

 ۱ ینماکحا

 ردنلماع ولوا

 لو هد کلر هند یشلوا شمهعا ارج

 هلع ءانب . رددنعهنصخش كرلنوا هلماعموا .

 مکجەدیا ضع ندنبدشار رود یادم

 تاود مماط رب نان ولوا دای نلوا نها هدمالسا

 یشد e رئدیا لوق یتمالسا تابا . ردراو هلحیم

 وو ما لیکشت ینابمالسا هلا یحنرب دو . یدیا

 و دم ید روا

 هد وا E E یللاثمر

 : ردینل وا نیهاس كل رصعو نالواغلاب ه ( ۳٥ ) هدانوناژ

 ۶ نالوا یسحتقرق كنلوا نیا

 لئات ههللالوسر هحدم هلتهج

 قحاق وا كن و هددد رمصع

 قورافلا

 هنس۲۰ندکدتا لوق یتمالسا یرلترضح هنع هللایضر

 مکح E هو شک هتفالخ ماقم ۳۹ ۳

 . یدنشعل

 تقويیدسا حق یهروسو رصم هما ینکیا ول

 E صاع نو كتمالسا e لاها

 لوقەلراشقل 1 یهبمالسا تموکح یار

 ۰ ی زار ا

 ندرلهحوت یيدلیا لادا دلرلناملسم هدتحاس یانا

 تح هاو کشتم

 4 رد دنس همل اع یایاصو كزمللح ند تنواعمو هحوت

 SS لو . روسو



 هغي س ۲

 هرات دیا تمدح هعالسا ااو هب ىج ود یھ رلمالاسا

 یصاوا كنيد یوو . رلردیلجروب انید هک عا تمرح

 < لکد رکشت-لباقم کو . ردراشما اشا هرزوا قلوا

 : رک تیانع اوت ندقحن تانح زکللاب
 ترم كنب ران مضح ضدنا رسو ەدلع ذأ یلص ص رممغس

 ۰ ۴ س ۱ 2

 هر رف اسم یرلیدتد

 فطات هح را یترانالوا مرکم كموق هو

 : د دلی اتم نالوا چرم هدن رل هانلح

 ردا مارتحا

 ۰ یدرلبا

 «ردندزمدءاسا یدنک هتنلانم رفاسم ی هدنوشراق

 + ٩ هدتم لح > رب اهد < ردشعا تمدح همالسا ند
 دم

 طرح دعو هل رامالتت ا ر ل لو

 قرول وا هد د E لاحا < رالشقا |

E 

 كناسواژو ندنسملوا درح وت لها كس رلت مضح وداقم

 یوو .

 ۶ع

 داف هتشقح اعاد كرهبعا هلخ ادم ههمنادح و تایرح

 كن و و لومام یاستا رک هک BE و ندنتیسع وو

 هدر وص ۳ حسا و هدانواژ تامالسا قردلوا یسهحش

 ا :قرهلوا نونعكب ندنراشتاو عو

 . رردنا اعد هنسدل اعآ لات ور هود تیاده

 اس تاعطق تكناهحو دا وبار

 گر 6 كمالسا یاسا

 فرط ر كرف ءوس < كاف ولرد رھ و یا

 اتم داحما رب الف یرلوا

 نوتبنانولوب هدنسهرت
 1 رهظم 1 ادب وک كاجو لها

 ندقح بانج یرللوا قفوم

 یلاعآ ءا لص ضریمغس نوجا یلوقو ردیا ماحرتساو ین 1۳۳ 1 1
 .زردیاعدش و فاحت امال و تالص هرات مضح صدنفا اسو

 ۹ ۱ - ر

 و 2 لا ىلعو د ىلع لص مهللا «

 را وه مررفا قوا ندهدوکشم هنسح تافداصت

 ندهکرتو در هر ندهحزباکنا یرلقطن ر دم هدالاب

 دواد. دحالادنع ند رار رج لدا هجرت هب 4ج زاكا

 مالسا فرش کا نداراصن نیاهر ًاهدقم هدكنيدنفا

 ردنا ناسهسعر رات راق یخادنآ و ندرایدتهمندآ فر هلنا

 قحا نایب

 یدنفا اف فااماب یجاح

 نلیرب و
 تایر

 و یحاحو

AOE SE 

 نایرح هدنتفاسضس یاح

  3 1ءاضوا كنسدنفا

 یهمیمص تالاح ندا

 و تو طارض یناناماو

 هداروب ندنخیداوا شا ریصت لزوک كب زعرتح
 ۱ ا سانتفا ًابع

 یدنقا ( اق وااماب )مع یحاح

 نالوا ناهح انتم ر تقفح و تیدح
 أ چ

 كتيدفا ( اقواامای ) رع یحاح بوسنم هنج موق نوناژ

 رهظم هه اح. تیاده هلهحو یتدلوروک هدرله رغ

 هدیدمشو یتعنع هه رش حخ هلا مالا لوس قرەلوا

 همظع علاقو كج هيدا یقنات هلتسما دراز یهفالذاراد

 رد ددنهالاسا

 ا ا هوو نورو یک طس تب

 ٤ كرودر ۲ , یینو وجا مالسا جرا هکر دمممو كو ردو وا

 ت

 1 کردی رال حاصر و :حردنا

 ردهساحس هص وصخ تمعلر < هعف و وب نوحا

 یتسهمدقم كلابعا دی دح رودر دوعسم 6 روم

Nهک د دز الات نواز درج ول تک ول  

 ن لا لع ءرهظل)راناملسم تقووا هسرالشاب هکملدکوت

 یادجوطح رب مظع كرهروک یتابلجت كنيرس ( هلک

 ردرلقج هلوا راتخو دوعسم هلبا

 کا ینحالف همدم كلاقتسا رب قالراب هلی و

 كا دف یالصم ردف ییدلوا رک كي هعفوو ندا

 .ردهبحور « تمدخر را مالاسا

 راکفا « ی راقطن رعیحاح هبلع ءانب
 ههظفاسحم هللا سقعا و طض یتاکرح « یتاظحالمو

 کس نوجا ی

 کد EES دفا

 ینمرائراق ندنمسق كج ماسه وا میدوتهناع ونطمهحاسو

 د روح ینمدنک كاسلاسح هک ارادریخ

 لاک | یرلشای زوتوا ز

Eهدهلب رل  

aہشاد راق ى ر  

 روو « ناح « ا ردجنکر رز تا



 قمل ناب

 هدنرازوک .راو قوقو اا ضعب اهد .ردیا ملکت

 یسهسلق توفصو صولخ هدایز ند شمه هدن زوط ها

 . زی و كاب یلف هدنناذ دح رظنل | عطق ندید . روت وقوا

 راما یر ندنروطو لاح ران رو تا
 هنصحش یدنفا رم هکنوح .ردیا یال « مدا رب فاص»

 یتلم یید وشود نوت كوا

 . ردیسدقم ند یی دل وا باو رش یدمش هدرب « یوو

EE) تما e 

 6 طو و ندا هدیس:زرط « سای قاقوا ۱۳۹

 ېد اا ۶[ ] هس تاماسم ی هب دناس-1ا تای هه

 رگ زامهب الک 1 نت چه افا ع یحاح رلنایار ۳

 للاع یراع ندهنطنط ء تسربتوح < عضاوتم تراغ یدنفا

 جور » هنسدنک تاوذ ضع هدشلیداراب وا ندرت 3

 هسرولوا قجهروص هيد « ؟ ندهلوب « یدوس كپ یزس
 دف SE ۰ و « ك «

 یشر یا ترفت هدایز لا

 رددلق ی رشاعم تاح ایوروا هسراو

 . هوس یهبنده تافلکت

 رود « ل » ۰

 لاوحا مز هکلاحرب ؛ مرور وک لاحرب هقشاپ هدراناملسم

E a ۰هب ادرب یدا  

 ط_2و ؛ ییهمای ٤ قہر

 ۹ ند دور اوت را ضعل و مدا 2 ريع

 رک یدک

 ردیا قفاوت كب هنههبنایح

 یسهسالا . مدا فدا

Eهقاب هتسلوا قمری كمەسلا  

 ٠ هلبا رظن تفاعع هتمیم ح ٩

 ES ند ولرد یه ؛مدلو یل اع ك

 راناملسه هک مدالک ۱ نامزوا

 .راروسر و تا هحور « هو « SS «لکد هیهاط

 یرارخاف ننال فلکموا ۰ قشوا دلرلبلاپوروا 6
 یروصت هکردراو یزالق لام. هلتنانح و لظ هلنوا ةا

 كاللق ريع ۶ كاهداتس« ۰

2 

 كو هقشح ۰

 یحور

 . ىدا یلاخ ندتناخ و

 ردیا بیذعت ی هل
 . ! تیم هناکی نوجا یدنفا رک ا

 تب یمرح تكتدنفا 3 یشراق هرلکوم ۳1 ص

 ان واک وا هان ن

 ۱۰٩۴ س هاشم

 یا نایر و هدهبماع هم رخ تم 0 .ردهدایز

 ی تلخ راز تم لعنت و

 رااح N كج وك شع الارص هدنراکوا كناوذوعبم

 . یدالشاب هلوات

 ل هدلاح لد وعو ص یاح كن یدنوا تر

 یتفد

 نک نھ ۱ و ندقفدلوت وف یاعرفو

 ولرد
 هدنسهلاقم« مرودنا ر کو ی )روس ۰

 . روس و

 كارتشا نوع هلسهطساو ناجر هننیدنت تیام

 تاوذ مرتصم « لوبو هلو هداروب » E ییدعا

SEE A 

 مكجەي

 لوط 6 یاروت ترا ییلاقص ضاس ناولو دا

 هسرزوا كلوب . یدل ۲ یاوج ۰

 یمالسا نواژ كح وک وا « یدمانایاد یدقا دم

 [۱] ۰ یدالفاحوم
 ینطصم . ریل یرابش كج هلیدیا تمرح مدا مرتحم

 « وداقیم » هدهدنساننا یسیاوج قطن كنیدنفا مصاع
 «یدقلاق هغایا نامه . یدنتشلا یمتسا تاب رات رضح

 کک ااا همارتحا تعضو رب هلوا قرهردشوواق ی رالا

 . رایدلاق هدربح نورضاح

 «یدالشاب هغ وقوا فیرشرشعبفاعتم یماتخ كقطناذک

 تسضو تكعنفا رک هدمرطوا یدک وح کره

 . یدبا هدایز ندراضح نوت یسهممارتحا

1 

 رس نام ييدتشيا یتسهبط هک ( هللا و د )

E TI 
 رانا جوزم هلتمرح ندیا لصح هدنهيهجو طوطخ

 هده رش رشع ییلدوفوا كتیدن ها یربص ی

 یحور تا ولعا 6 ها قالخا یدل و

 ردا CS هم ایفا

 رک اا 6 کف 6 یرو كتیدنفا ا

 هکنوح . یدشوا تو E ترحاصم

 قلاناس

 ام تہ
 ی 3

 ؛لاحو ۱ ]
 هک دو لو هدقانآ اذ هدقطن یا ا



 هوره س ۱۰ : ٩

zma 

 هحفاصم هاسکره هلنا لا یا « رد « مکیلع مالسلا»

 ی هو ا ارا دک «ندرلناملسه .ردآ
 یو هدنسادت۱:تقطتره « ردرشنمو نوم كل ندر

 یتمها چسه كنصخش یدک نوجا یدنفا رع
 سنسات یو  هّتلم ی هلماسعم یيدر 2 وا ء ردف و

 اباد . ردیا قلت یشراق هنتعمج مالسا رشت یرلکدتیا

 حاس وب یهدمالسا ماع اتاد . رایوس همان یتعق

 عج هلثارغلت ندمیاقو ینوک یه . ردهلبدیسش كتيمح
 تارح قوت هب اماعا ین ندارواو « ردنا رادریح

 ر

 نکرلیوس .ردیا داریا هجرابهحراب یقطن یدنفا رمت

 ل
۱ 

۶ 

 درورو تدش هداصعل ۰ رردشلففخح اضعل ییبس

  . 1 ۰ ۱ Eم 2
 .رابوس د رم چاق ر هلی اهن ابمطخ هص وصح راوطاو عاضوا

 قروریدشو واقی رللا .ككرهلصح یرم هب نکرونا واهجر 5 اد سس تک ۳

 یتسمربت» یزوس كنامحرت هلمارتحا لاک « راقاب هنکوا

 نامز ییدتیا قلعن دارا نیزمقمارغوا هعاطقنا . رلکب

 اهطا تباطخ قلاقد هدایز اهد رک هنالع هدایر اهد
 ا

 . ردنا دخ هدایز اهد ینعماس ردا

 ما( تادا ل
 ی "

 زلک ریلک هسساحم رب . راکید كرەلوك ‹ رایوس كرەلوك

 قحا نايب

 زارا شع فافک ر هداتش لاب راقبح

 مع ماس هحونوب . ۰۰ ! هداپ مش مراتمیس

 رج وغ ندیا موج بوپءرکوک هدراشید
 هرطاخم رب « هعش رب هکدلیا لباقت

 ۱ مدع رب دوجو رب < هد رظن رولیا 2

 4 ۳ هر
 رالش راق هدیدحز وا به قاله هجد وب

 ندهبم وح هناک اح هج دیا E هل راس رقط

 ۱ 4 لهساک یحتمس 7 یاو رب یا دص قحوح

 ه زور تمس هدنحا رلهزرل یللاوز راشوق

 ناهکات رورس رب هدنتوفص نابج « رتود

 ماحتفا HE كب هانم دکي قوش وا ردا

 لاما ٢ ی اد ر هدرب كرات ووا « توا

 هنوش لبل یدروبهزکب هدنجما مالط اتش

 ۳۷ نآ , ید راکشا ندناحلم یدرافح

 ماک حات وا کک رود براعم یادص راک

 a تىمى ق اص ٤ لصتم هلرلهشعر هدنشاب قاقوس

 هاب | نزح یدروبلعا ندا ترول « یدرومد

 E یار یوش لا : ندر كرلوا وا بوق

 مر رس رب یللاقح قا یدر ود

 2 هم E ی یاري

 كل ِ و لار اع سرد د ندنراماعسرد اف

 ۶ 0و
 ی

2 
 ج



 8 قم انا

 » تولا دس و توم «

 دوش اا لار یو
 دوشنابع كياکی عاهد رک هک اهناو

 ك كیدعس خش

 2 ۰ ۰ ۰ و

 : ردح رم هصالخ ندنسهدصق یلعلطم

 لاعاو رانمنیفد زجورندسح هک تل بن کر

 ا رسا لا .ردةقحالوا راد ریسا رس نهض

 .روب وپ هاماعمهلکم رکو فطاهز هداربص وا زمغیدلوا مزاع

 بولو ناما ندلجا هنس كس ضرفلاب نانا هراحق

 ه یاب اعاقلطم هجا یسهدعو هدهسل وا تابح ناصاک

 ۰ راد و

 هبارطضا شارفءزمنینزات مسج هک ق جالوا زعامزرب

 نالا رخ یزمغاهتسخ . قحالاق رسنامرد نونازوا

 . كجهدیا باتش هزعدابع هلکلاهت « باحا قاق ا

 هب هنوا نوجا اود "یرح یرانالوا قفشملا هدنرلحما

 . كج ه هلا تعجارح اکو اکوش « قحاشوق هبیرب

 هنیاصم یزمضمن بوقاب ,نمزوب « مکح نلیریتک

 قجایالک | یتیدنولوب ریذپان نامرد كزمدرد هدا
 « چا فورش نالف » نکل . قجالوا یدسو راحودو

 یرک ندنناتحم لس هتصو «ترورو

 «تورشوا نلرو یھ هد لک حک

 . قحایاماراب هدشرب هقشاب ندضص دیدشآ

 همش ابرقاو احا هدنقح زمغحایامالوا بولوایا

 یناوغرا نکیاهدنخ هکز عج ان ولو دلا واز یک

 هبا هزد رثأت جالا تیزر نارفعو رو لا

 . كج هلها یک كلا ندوجو ندفعض نلک هلوصح

 یاثم هننفس نالیربق یمود نونالهح راب کا ٤ زعاح

 , قحاشالقاب هک الاه هطرو

 یاهذو بایا كنهکئ الم نالوا رومآم هحاورا ضق

 هفہوګ — ۱۰٩۵

 ناشها نوخ یزعامشچ كرەديا ىلج هد نعرظن شیپ
 . ڭكجەىليا

 ا سم ا ا
 E نسشا قفاوت هزعانح قدص « زعابز لوق

 ندکب اذعو رهق زور هکرو وب هظو ام ندنطلس كناطش

 . نوسلوا بایاهر

 قجالبریا ندنرکیدکی .دسج هلیا حور ۰ ضبقلادعب
 .كجهدیا عوجر ةنسلصاناشآ بوجوا ندسفق شوقو

 1 ثكح هشود هس تاکرد ها ٿل 6 ض وبقم حود

 و . كح هاهبسکو ب هنسلع تاحرد هسیا یهاطو بط

 بولوا زادنا ربکع یدایرف ب یدلوا یدنفا) هداسنا

 .قجایالنج یرطریه كوا هللا تاحون ىلە ا « یینلاق

 «قجایالغآ هرقحنههرقحنه راهلوک . راقاشوا ندفرطر

 E EI اساس ۶ راس

 . قجالوا
 «نفک « قوماب ربارب هلبا لاسغ هدنسارا عام و غوب

 هلسع بولیریتک هیزیهجن مزاول یک توبات « ریشهتن
SIAهمارتحا شودهزانح هدنماتخ  

 یزام هداروا«كج هلوروت وک هیالصمهلباراکذا وداروابونل |

 كجا ربتک هرانمرانک ارکوصندکدادبا هکزت بوناق

 كرودیا اه اهدیتمدخ ك وص بولک ردقهاروا ران دیاعیشآ

 . كجهود یرک هرزوا قلوا لوغشم هلبا یحوک یشبا

 ع ر AS E تقووا هتشلا

 ادتا تىل وسم OS بقع اهادو قحالاق بات یو

 . كحهدیا

 شعا تفااخ هسغ یاوهو شع ولو هده رخ لاما

 «قجالوارازلکرب ازفحرف زب « ران قلك ارقوا كەدبا
 دات ربقوا كاا شوا راذکمد هلبا روغ و قسف سکعلاب

 ES E هر رب

 هل زمارف ردق هتنه کیا رب « راتسود نالاق هدابند

 ار 0 یک او EET هی هعفد ترد وا ء و ل توالعا



ê: 

 1 « یسهمحات یلیارمت فو وم یر سه IS ا 9 هل كاكا 3 كخمدنا

 و د د یعاطدتو بصن نوجا لاا نزو .قجاقیح هتينلع ادم هدهیساحم

 > یاملا « « « هڪا n یر تل یرمح تنگ م ا نآزبم نلیدا ی

 ج نا تحت حج
 ۰ قحاصا : >

 ي هلاردآیتازاعو تافاکمو یاو تا سه
Beاطخ هفیص ط  

Eوک اینونع هلا  a؛.قجال وانو  a۱ ۱ ۱ كطارصنالورو هم قو  

 لاوم ,NN ۳ 5 ا

 و لو ده شور ات و
 ۶# 24 ا

 ٤ ممه WN A 3 : كحەدا ط وقس هنارا م رفح راایمرتیت ۳

 اعم ا ىحالواەا ےس رازوب یکیآ هڪ ندناشهد 0
 زفاتم ۱۰۷ 2 9 3

TET 2 124  

 A ام و 3 ي 9 2 2 چ د هد ر رص یا راتهاف ورع را یاىم قوا یوح 5 2

 eT ھور اولح

 ۱ تا ندنمولطم ۱۰۷ ۱۰ رق رد هب ند اع و ا كوك وا هب تلح لب رک | ون

N > E US E 8 3ترمذع  
 ۱ ۳ 5۶ ۹ راسدا یاود E و رارامتخ شو و 2 ۲ تا شا یو هاش NERE راحت یک

 1 دتسهلک (۱ هما )) ۳ ۷ ۰ ا

 ک 7 : ۱

 , و ی
eن هو له > یواش م.  

 قمی هت ۹ e ندا ٿ 2 ند سه دیا

 وه د
 تّشن ندیاون َ الت 7 نداشاو د درلنرا و روریص رح « قحا هدا

 ۳ 3 هاب « هناح بوشقلاق هک الما 2 هقڈاب

 تیام ۰ قحالواوکتفک هجا هدرفح لاوما لوقم

 ماع اب یازحا ضعب هدنتلاقارب وط هلب مات رب هدارب

 هوا ‹ قحالوت ون وا هدمانوا هست هنس چاق رب یتح

اردو هخملم اب چسرک ندصدسح اک بولوا سردنم
 e e ا ع قاب تکاب هه ز ۹ ت

 1 یدجدوح قناس باا یساضق قاع ٠٠ .یقحایالثاب کمر هبل اقندللاق هدنلا لراححب رک ند وجو

 ی e اض فسو "»ه » » نيداولوب ءدلاح و نامز قوحرب هرزوا كما یلاوت نازخو راهم

 ج نک 2 ¥ ۸ هل روا را هد رخ .ح اورا ا داعم لواح 7 وس. نجا

 3 1 دابآعوب 1 ۰ قحالوا 0 رگ

 )یا ¥ رایارقسا تاون یربآ یربآ یدرف 2 هملا یارک همکح

  RSا 3 ۱۹ یب ردو 4 و و هلا روطر هب اریما  ۰ضییفکز 

 الد 2 هیعطق صومت
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